Nationaal criterium Nijvel
3 miniemen en 1 pupil trokken naar Nijvel voor hun officieus Belgisch kampioenschap.
Sarie Milloen keerde terug met de beste Belgische miniemenprestatie ooit met 3m35 op
de polsstok. Verder mooie ereplaatsen voor Hasse Hutsebaut, 5de op horden en ook bij
ver. Zus Jutta net geen finale bij de horden, 10de op ver. Sander Henderickx tenslotte
werd 8ste op de kogel en 5de op speer, na lang 2de te hebben gestaan, dus hij was
begrijpelijk best wel teleurgesteld.

BK cadetten & scholieren
Xana Gendarme moest al vroeg uit de veren voor haar wedstrijd kogel. Gelukkig was
Kessel-Lo niet zo ver weg. De wedstrijd verliep prima, met haar beste poging helemaal
op het einde waarmee ze nog een bronzen medaille kon veroveren. Haar discus ging
dan weer minder goed en hier werd ze 5de. Maarten Lambrechts haalde mooi PR op de
400m, maar net geen finaleticket. Marie Meulders deed dat wel, na reekswinst in een
sterk bezette discipline. In de finale haalde ze de 6de plaats.
Op dag 2 ging Zico D'Hooghe als eerste aan de slag. Op voorhand zei hij me tevreden
te zijn met een 6m sprong en dat lukte net, waarmee hij plaats 10 haalde. Lotte Van
Lent haar doelstelling was minstens finale en dan proberen voor een podiumplaats. De
reeksen gingen goed, gewonnen met opnieuw veel tegenwind. In de finale kon Lotte
haar beste wedstrijd lopen sinds haar kwetsuur, maar ze kwam een fractie tekort voor
brons, 12"25 en windstil. Met deze tijd was ze tevreden en kon ze het seizoen in
schoonheid afsluiten.
Senne Van den Schoor deed de steeple. Hij raakte met zijn knie een balk, viel en
bezeerde zijn knie, pols en elleboog en moest opgeven.
Tenslotte deed voor het eerst ook een ploeg mee op het BK aflossing voor junioren dat
op dezelfde plaats doorging. En ze waren zeer succesvol. Het kwartet Morgan Laporte,
Linde Van Aelst, Laura De Cock en Katinka Bassleer haalden brons op de 4x800m.
[PeterV]

PK aflossing
Mooie prestaties van onze pupillen en miniemen in Lier, waar een massa jeugdteams
voor de provinciale aflossingsmedailles streden. Maar liefst 3 keer viel een team van
onze club net naast het podium, 4de dus. Dit zowel bij de 4x60m bij pupillen, meisjes en
jongens als bij de miniemen meisjes op de 4x80m. Wetende dat er telkens ongeveer 20
teams meededen is dit zeer knap. Het waren de masters heren die voor de enige 2
medailles zorgden. Op de 4x800m was er goud (Jurgen, Dirk, Chris en Jurgen) en brons
(Jos, Bart, Guido, Ivo).

Heist loopt
Op het grootste sportevenement in onze gemeente (ongeveer 2000 deelnemers) heel
wat AVZK'ers aan de slag. Op de kortste afstand, 5 km, won Jurgen Huybrechts, in deze
toch wel zware wedstrijd, waar per ronde 2 keer de berg moest bedwongen worden.
Obry Naets werd 3de. Bij de vrouwen werd Linde Van Aelst 2de. Op de 10km was er
een 3de plaats voor Senne Verschoren, na een tweestrijd met Pieter Geens. Bij de
aflossing, met 4 voor een halve marathon, werd een team met Senne Van den Schoor,
Berend Bassleer (broer van) en Jurgen Huybrechts 3de.

Belgisch kampioenschap juniors & beloften
Lotte Van Oosterwyck moest al vroeg aan de slag in Moeskroen. Zij haalde brons bij het
hoog voor beloften. Broer en zus Laporte liepen daar beide de 400m. Morgan werd 9de

juniore en Vincent 4de bij de beloften. Een knappe zilveren medaille in een clubrecord
was er voor Katinka Bassleer op de 5000m bij de juniors. Opmerkelijk was dat de top 3
bij de juniors de beloften voorafgingen. [PeterV]

Vlaams kampioenschap cadetten en scholieren
Xana Gendarme had een succesvolle dag daar in Gentbrugge, waar heel de dag door
een zeer strakke wind stond. Na een opwarmertje met brons in de kogel, begon ze niet
zo goed aan het discus. Na 4 pogingen 3de plaats, maar dan toverde ze nog 2 knappe
worpen uit armen en benen met goud tot gevolg en een clubrecord alle categorieën van
36m03! Lotte Van Lent staat na haar kwetsuur nog niet helemaal op het hoge niveau
waar ze voorheen presteerde, en haalde "slechts" brons op de 100m. Net geen medaille
was er voor Marie Meulders op de horden en Zico D'Hooghe bij het verspringen. Laat in
het programma kwam Senne Van den Schoor dan aan de beurt bij de steeple
scholieren. Hij liep naar een mooie 2de plaats, wat het totaal toch weeral op 4 medailles
bracht. [PeterV]

Provinciaal jeugd te Mol
Sterk begin daar in Mol met de horden. De zusjes Hutsebaut wonnen hun reeks, Hasse
bij de pupillen en Jutta bij de miniemen. Maar het werd nog beter, beide liepen een
knappe finale en wonnen goud. Hasse sprong ook ontzettend ver na een mooie
tweestrijd en met 4m50 was het weer goud. Haar zus kon niet achterblijven, sprong nog
verder, goed voor zilver. Sander Henderickx haalde PR op kogel en mooi zilver. In de
namiddag deed hij er nog knappe winst op speer bij. Glenn Swyngedauw haalde
dubbelzilver bij kogel en discus. Bij polsstok meisjes 2 meisjes van onze club op het
podium. Sarie Milloen won ruim en Jade Schelkens haalde brons.
Met nog andere mooie ereplaatsen, denk maar aan Kaat en Natan die beide op weg
leken naar een medaille op de 300m, Leon Verelst die de finale van de 60m sprint
haalde en Britt en Jitser die een 5de plaats bijeen wierpen, was dit een zeer succesvol
kampioenschap voor onze club. [PeterV]
uitslag hier en foto's hier (je kan er zelf toevoegen)

Jeugdmeeting Booischot
Meer dan 300 deelnemers (van 22 clubs) en meer dan 50 AVZK'ers, een mooi succes
op een mooie zonnige zaterdag. Zoals vorige jaar begonnen we er vroeg aan, om 10u
en blijkbaar schrikt dat weinigen af, integendeel. Ondanks de grote deelname werd het
uurschema vrij goed gevolgd, dankzij de juryleden en talrijk helpers. Topprestaties
waren er ook, zo liep Belinda Bula Bula (VMol) de snelste 150m van de laatste jaren in
België. Maar ook onze atleten lieten knappe dingen zien: Sarie Milloen excelleerde met
2m95 polsstok, Lars De Valck (pupil) won verrassend het hoog met 1m33, Britt
Fleerackers won kogel bij miniemen. De zusjes Hutsebaut wonnen beide het horden,
Hasse bij de pupillen, Jutta bij de miniemen. Hasse deed er nog winst in ver bovenop.
Meest verheugende was echter de mooie deelname van onze benjamins, die op een
dieptepunt was vorig seizoen en waar nu hopelijk een kentering is ingezet. En ook zij
lieten al mooie dingen zien. Maar vergeet niet: het belangrijkste is gewoon mee te doen,

in de buitenlucht te sporten, van achter je boeken, tablet, of smartphone vandaan te
komen en je eigen grenzen proberen verleggen. [PeterV]

Vlaams alle categorieën, PK steeple en meerkamp jeugd
Op de Vlaamse kampioenschappen te Deinze was er seizoen snelste tijd voor Lotte
Van Lent met 12"03. Jammer genoeg wel in de reeksen want in de finale was ze een
fractie trager, waardoor ze 5de werd. Tussen plaats 2 en 6 was amper 1 tiende. Op de
400 liep Vincent Laporte voor de 2de keer ooit onder de 50" en viel net buiten top 10.
In Duffel was PK steeple. Bij de scholieren mooie winst voor Senne Van den Schoor.
Op pinkstermaandag was er dan PK meerkamp voor de jeugd. 2 mooie medailles hier.
Hasse Hutsebaut won bij de pupillen en Sander Hendrickx haalde brons bij de
miniemen.
Proficiat allemaal!

BVV mannen te Turnhout
Ook de mannen werden vorig jaar kampioen en mochten een afdeling hoger aantreden.
Erin blijven was de opdracht en die werd met brio vervuld. Vincent Laporte won zijn 2
nummers, kogel (13m02) en discus (41m20), allebei in een knap clubrecord en ook
Dries Poppelmonde won met hoog. Ouderdomsdeken was Jurgen Huybrechts in een
voor de rest gemiddeld zeer jong team, maar absoluut niet versleten en knap 3de op de
5000m. 4de plaatsen waren er voor Gil Van Dyck op speer en Senne Van den Schoor
op de 1500m. Ook de 4x400 ploeg met Vincent Ceulemans, Senne, Jens Van Bael en
Vincent liepen een beresterke tijd met 3'33 en plaats 4. Maar vooral ook werden steeds
de laatste plaatsen ontlopen, zodat de punten vlot binnenkwamen en het dus een mooie
teamprestatie was.
In de eindstand werden onze mannen knap 5de. Proficiat!
Op de foto het bijna complete team, enkel Dries was al weg.
bovenaan vlnr: Vincent C, Zico, Jens, Vincent L, Gil, Jurgen
onderaan: Maarten, Senne, Tibo, Obry

BVV vrouwen te Merksem
Voor het eerst ooit in eerste afdeling en onze meisjes en vrouwen hebben zich in
Merksem zeer kranig geweerd. Een compleet team aan de aftrap en dat op zich leverde
al extra punten door het forfait van Oostende. Natuurlijk was het niveau hier heel wat
hoger dan vorig jaar in 2-de afdeling, maar voor Lotte Van Lent maakt het allemaal niet
veel uit. Schitterend winst op de 100m in 12"14, 2de op de 200m en de inspanning van
de dag op de aflossing. Met 10m achterstand vertrekken achter een atlete die ook 12"60
loopt en die nog remonteren, subliem. Met Morgan Oost en de 2 jongsten van de ploeg
erbij, Marie Meulders en Xana Gendarme, verpulverden ze het clubrecord tot 49"11 (3de
plaats). Die 2 jongsten sprongen ver en wierpen de discus naar een 5de plaats, ook
knap debuut op dit AC niveau. Natuurlijk ook de schitterende overwinning van Katinka
Bassleer niet vergeten vermelden: 1500m op kop naar 4'45". De andere Lotte (Van
Oosterwyck) pakte ook een pak punten op hoog, als 4de. Tel daar nog alle punten van
de anderen, zoals Morgan Laporte die zich opofferde om 2 technisch lastige nummers te
doen, bij om te eindigen op een knappe 7de plaats (gelijk met thuisclub Olse Merksem)
foto's hier (op de groepsfoto ontbreken Ann Dermaux, Lotte Van Oosterwyck en Elke
Gyselinck)

BVV cadetten en scholieren
Met enkele meisjes die in het buitenland zaten, wisten we dat het zeer lastig zou zijn
om de plaats in 2de afdeling te behouden, temeer omdat we meerdere proeven open
moesten laten. Aan de aanwezigen lag het zeker niet: heel wat mooie prestaties en ook
de meisjes die zeer nieuw waren of zelden wedstrijden doen sprokkelden naarstig
punten. Bij de cadetten haalde Marie Meulders knap winst met 4m98 ver (en nog 4de op
200 die ze voor het eerst liep). Xana Gendarme won discus met een excellente 34m en
was 3de op kogel. Bij de scholieren won Lotte Van Lent in een snelle seizoensopener
van 12"16. Morgan Oost werd mooi 3de bij kogel. Ook in de aflossing hadden we nog
heel wat puntjes (onder andere dankzij Maaike ook, die pas aansloot). 1 team konden
we ruim achter ons houden, maar ook de voorlaatsten zakken spijtig genoeg. Proficiat
aan alle deelnemers. Ijsjes dik verdiend nu dinsdag (zie mail).
De jongens moesten naar Mol en hadden ook een (te) klein team om alle proeven
opgevuld te krijgen en zouden zoals de meisjes aan het eind van de hete dag ook
ongeveer 10 punten tekort komen voor behoud. Beste prestatie van de dag was van
Zico D'Hooghe die weer boven de 6m ver sprong en 2de werd. Vincent Ceulemans
stoote een PR met de kogel en werd 3de. Stef Coremans die nog zelden aan atletiek
doet droeg toch vele punten bij met 2 5de plaatsen op sprint en speer. De scholieren
liepen ook nog een mooie tijd op de aflossing en misten op een haar het clubrecord.

Herkansing op PK aflossing? De cadetten hadden het niet gemakkelijk, niet onlogisch
vermits ze alle 5 nog eerstejaars zijn en konden in een sterk deelnemersveld geen top-5
plaatsen behalen. Zonder onze schoolreizigers (Bretagne en Londen) had behoud zeker
geweest. Jammer maar helaas. Ze hebben er toch van genoten, en gingen in groep nog
samen iets drinken.
foto's
Bedankt ook begeleiders voor jullie inspanningen gedurende de 2 (zonnige) dagen!

PK vanaf cadetten: dag 1=zilverdag & dag 2
Op dag 1 in Brasschaat op enkele druppels na droog, maar niet altijd even warm door
de wind. Onze atleten haalden een pak medailles: het begon al vroeg met zilver voor
Xana Gendarme op kogel en direct nadien idem op discus, al dachten heel wat
aanwezigen dat ze de winnende worp uit haar arm had geslingerd. Vincent Laporte
sprong in een spannende wedstrijd met meermaals haasje-over naar zilver met 6m45
ver en Zico D'Hooghe wierp de speer richting brons. Onder de middag deed hij nog
beter door in zijn laatste sprong knap 6m22 te springen en zo zilver te halen. Lotte Van
Lent had een valse start in de 100m reeks (wat wachtte die startster lang) maar
revancheerde zich op de 200m met winst in een nieuw clubrecord AC (25"35). Ook
Vincent ging voor een clubrecord op de 400 en een lang verhoopte duik onder de 50
seconden en slaagde knap (49"74) en zilver er bovenop. En nogmaals zilver was er
voor Senne van den Schoor, in een mooi pr.
foto's hier en uitslag hier
dag 2 was in Turnhout en de dag begon al heel regenachtig en fris. Het begon daar
weer prima met zilver voor Marie Meulders op de horden. In het verspringen moest ze
met 1 cm Xana Gendarme laten voorgaan voor goud, knap 1 en 2 dus. Lauren
Schelkens won polsstok in een nieuw PR en Dries Poppelmonde haalde brons bij hoog.
Het was vooral ook de dag van net niet. Heel wat 4de plaatsen: Seppe Van Lent bij
discus, Vincent bij discus, wel een makkelijk te onthouden clubrecord van 40m00, Xana
bij speer.
uitslag hier

BVV jeugd
De meisjes haalden in Duffel een knappe 4de plaats op amper 6 punten van plaats 2 die
recht geeft op de finale. Iedereen gaf het beste van zichzelf en heel wat PR's
sneuvelden. Ook enkele meisjes deden voor het eerst een pistewedstrijd, en met succes
kunnen we wel zeggen. De zusjes Hutsebaut blonken uit op de horden en ver, Hasse
won de horden bij de pupillen en Jutta werd 2de bij de miniemen. Op het ver was het
plaats 3 voor allebei. Anna Huybrechts werd nog knap 3de bij de pupillen horden. Ook
Kato Luyts deed het knap op hockey met plaats 3. En bij de miniemen wordt dat dan
speer waarin Britt Fleerackers knap 2de werd. Voeg daar nog wat 4de plaatsen bij:
Sarie Milloen op hoog, Jutta opnieuw op de 80m, en de pupilen meisjes die een knappe
aflossing liepen. De miniemen deden zelfs nog een plaats beter in hun aflossing.
foto's hier.
Ook de jongens stonden in Lier knap hun mannetje en konden een 6 de plaats op 11
clubs uit de brand slepen. Met slechts 1 tweedejaarsminiem in de ploeg wisten op

voorhand dat evengoed doen als de meisjes quasi onhaalbaar was. De enige winst was
dan ook voor die 2de jaars, Sander Henderickx, op het speer. Ook haalde hij een 2de
plek op de 150m. Bij de pupillen was de beste klassering voor Glenn Swyngedauw op
kogel, 3de. Op de aflossingen werden we 5de en 6de, wat een goede graadmeter is
voor het eindresultaat.
Proficiat voor jullie aanwezigheid en inzet!
foto's hier [PeterV]

1ste meeting Antwerps jeugdcriterium Merksem
Onder een voorzichtig lentezonnetje (en ondanks heel wat communie- en lentefeesten)
zakten 14 AVZK-ertjes af naar Merksem voor de 1ste meeting van het Antwerps
Jeugdcriterium. En niet zonder succes… maar liefst 10 medailles werden meegebracht.
Als eerste waren de aflossingen aan de beurt. De miniemen meisjes (Jente, Esra, Kaat
en Britt) grepen net naast een medaille met de aflossing 4x80m. Ook de pupillen
meisjes (Anke, Lien en Anna samen met een Brugse atlete) vielen net naast het podium.
De pupillen jongens (Glenn en Lars samen met 2 Duffelse atleten) op hun beurt spurtten
naar het hoogste schavotje. En ook benjamin Sara (in een gemengde ploeg met
Herentals en Mol) mocht een gouden medaille in ontvangst nemen.
Daarna begon het echte werk… de individuele nummers.
Miniem Sander werd knap 1ste op de 150m in een snelle 20.22 (1.34 sneller dan zijn
PR). Ook bij speer verbeterde hij zijn PR met ruim 2m tot 31.24m, wat hem een zilveren
medaille opleverde. En hij mocht nog een 3de keer op het podium, eveneens zilver bij
het hoog (met 1.34m net onder zijn PR). Op de 80m horden ging het iets minder vlot en
bleef hij met 16’36 onder zijn PR.
Britt zette een sterke prestatie neer bij kogel. Met 9.55m stootte zij ruim 1m verder dan
haar PR en behaalde daarmee brons. Zij verbeterde ook haar PR op de 150m naar
22’94. Kaat deed het nog net iets beter op de 150m in 22’52 (PR) en sprong 3,95m (PR)
ver. Ook eerstejaarsminiem Jente, op haar eerste pistewedstrijd, liet zien wat ze in haar
mars had (25’68 op de 150m en 2,73m op ver). Esra verbeterde haar PR op kogel tot
6,92m en liep de 1000m in 4.05’61. De 60m horden liep zij in 14’30.
Bij de pupillen sneuvelden ook heel wat PR’s. Glenn en Lars verbeterden zowel op de
60m (resp. 9’58 en 9’87) als bij ver (resp. 3,48m en 3,61m) hun PR. In het kogelstoten
behaalde Glenn zilver met een stoot van 8,45m (PR).
De pupillen meisjes hadden duidelijk spurtbenen, zowel Adelaïde (9’80) als Anna (9’98)
en Anke (10’63) verbeterden hun PR. Anna won haar reeks bij de 60m horden in 13’37
en behaalde daarmee brons. Adelaïde bleef net onder haar PR met 14’67. Ondertussen
stootte Lien haar kogel (voor het eerst 2kg) tot 4,99m. Lien en Anke gingen ook nog
verspringen (resp. 3,04m en 2,50m). Adelaïde legde de 1000m af in een tijd van
4.13’71.
Ook de benjamins zetten hun beste beentje voor. Beau (10’59), Sara (11’79) en Dries
(12’05) liepen als eerstejaars hun eerste 60m op de piste. Beau werd hiermee knap 6de.
In het hoogspringen zetten de meisjes een knappe eerste prestatie neer. Sara sprong
over 0,80m en Beau lukte nog 5 cm hoger… 0,85m. Dries gooide zijn eerste hockey
meteen 14,64m ver, goed voor een 9de plaats. Beau gooide haar hockeybal tot 15,20m
(6de plaats). Op het einde van de namiddag zette Beau nog een sterke tijd neer op de
600m. Met 2.15’69 kaapte zij de bronzen medaille weg.

Het was dus een zeer geslaagde meeting voor onze club. Alle deelnemende atleten
hebben hiermee hun eerste punt in het Antwerps Jeugdcriterium binnen. Wie aan
minstens 4 van de 7 wedstrijden deelneemt, krijgt tijdens de finale op zaterdag 23
september in Lier een criteriumprijs.
Een overzicht van de resterende wedstrijden van het Antwerps Jeugdcriterium
1/5/2018: Duffel
10/5/2018: Mol
20/5/2018 Edegem
16/6/2018: Booischot
28/7/2018: Bornem
23/9/2018: Lier
Wij hopen alvast op een minstens even talrijke opkomst op deze en andere wedstrijden!
[Marijke Goris]

Belgisch masters cross: Yes he did it!
Een hele bus supporters trok met Jurgen Huybrechts naar het Belgisch kampioenschap
te Gesves, iets voorbij Namen. Na een zware cross door de kou, strakke (pool)wind en
hobbelige parcours kwam Jurgen effectief als overwinnaar aan de meet. Hij ging snel
van start om zijn naaste concurrenten al snel de benen af te snijden en ging daarbij zeer
diep, maar de prachtige overwinning was een heerlijke kers op zijn verjaardagstaart.
Natuurlijk waren er nog andere deelnemers van AVZK. Zo liep Ivo Naets naar plaats 10
bij de M55. Bij de M60 was Staf Nevelsteen mooi 7de. Ann Dermaux was de enige
deelneemster bij de vrouwen en zij werd 10 bij de W50. [Peter V]
foto's

Belgisch kampioenschappen cad tot beloften
Op zaterdag was het aan de juniors en beloften.
Lotte Van Oosterwyck haalde een mooie 1m59 op hoog en daarmee brons bij de
beloften. Vincent Laporte wist op voorhand dat hij voor podium geen kans maakte, maar
kon toch mooi plaats 4 halen bij de kogel. Zus Morgan won haar reeks van de 400m bij
de juniors, en was in totaal 11de.
Op zondag was het de beurt aan de cadetten-scholieren.
Marie Meulders kon haar beste niveau op de horden niet halen en geen finale voor haar.
Op het verspringen wel een knappe 6de plaats en 4m96. Volgend jaar is zij nog cadet.
Lotte van Lent had een ietwat bewogen dagje. Snelste in de reeks, maar dan na klacht
van andere atleet gele kaart gekregen (waarschuwing). In de finale liep ze echter
complexloos naar haar 2de beste tijd ooit en ze won overtuigend in 7"63.
Maarten Lambrechts sloot de dag. Hij mocht maar net meedoen, maar verpulverde wel
zijn PR tot 24"75 op de 200m.

Belgisch veldloopkampioenschap

Met het atomium op de achtergrond werd in het park van Laken een mooi BK gelopen.
De zon, wind en beetje kou waren volop aanwezig, net zoals het goed beloopbare
terrein dat voor geen meter vlak is en het echt zwaar maakt. Weinig aanwezigen van de
club maar zij deden het uitstekend. benjamin Beau Biesemans miste nipt een top-10
plaats, Adelaide Wouters zat halfweg het grote pak, top-master Jurgen Huybrechts liep
mee met de grote jongens en werd 51ste, Kristof Nevelsteen zat nog wat verder. Senne
Van den Schoor schoof in de lange eindsprint bergaf nog enkele plaatsen op tot plaats
15 en beste AVZK-ster van de dag was Katinka Bassleer die bij de juniors 8ste werd.
foto's hier.

Belgisch studentenkampioenschap
Knappe bronzen plek op de kogel van Vincent Laporte met een uitstekend clubrecord
van 12m96.

Belgisch kampioenschap indoor AC
Lotte Van Lent moest als scholiere optornen tegen de beste sprintsters van het land,
maar kon toch de finale bereiken. Daarin verbeterde ze haar seizoensbeste tot 7"66,
goed voor plaats 7. De strijd voor de medailles was trouwens bijzonder spannend met 4
atletes op centimeters van elkaar.

PK cross Bornem
Bijzonder mooi, maar lastig parcours daar in Bornem en dan kregen we in de
voormiddag ook nog een aangenaam zonnetje. Desondanks vonden niet zoveel
kinderen van onze club de weg daar naartoe. Maar de aanwezigen genoten van de
cross al kon niemand een podium halen.
In de namiddag kwamen dan de groten aan de beurt, al hadden die met heel wat
guurder weer af te rekenen door de koude wind die opstak. 2 van de beste crossers ooit
van de club stelden absoluut niet teleur. Juniore Katinka Bassleer won met een enorme
voorsprong en ook Jurgen Huybrechts was door de dikke boomstammen niet uit zijn
lood te slaan. Hij moest enkel Belgische juniortopper Tim Vandevelde voor laten gaan
en liep naar zijn 12de seizoenswinst. Bij de scholieren werd Senne Van den Schoor
mooi 3de. En nog bij de masters waren er 3de plekken voor Ann Dermaux en Jef
Goovaerts.
foto's

Vlaams indoor alle categorieën
Als enige van de club was Lotte Van Lent aan de slag hier. Als enige scholiere ook
haalde zij de finale van de 60m sprint, waarin ze naast Eline Berings mocht lopen. Lotte
kon echter haar seizoensbeste niet evenaren of verbeteren zodat ze met plaats 7 moest
tevreden zijn.

Vlaams indoor cadetten & scholieren
Al vroeg in de morgen stond Lauren Schelkens paraat voor haar polsstokwedstrijd die
ze afrondde met brons. Marie Meulders nam een mooie revanche na haar valse start
van het PK op de horden. Na reekswinst hoopte ze op een medaille en die kwam er ook
met mooi brons. Ze moest daarvoor wel haar laatste verte sprong laten schieten, waarin
ze trouwens ook knap 4de werd. Nog bij de cadetten stootte Xana Gendarme na een
mooie reeks naar plaats 6. Lotte Van Lent staat nog wat hoger, als snelste Vlaamse
scholiere. Maar elke wedstrijd moet gelopen worden en enkele honderdsten verlies bij
de start of onderweg is genoeg op zo'n nummer om je favoriete status niet waar te
maken. Maar Lotte is een echte wedstrijdloopster en won weer overtuigend. Ook
Morgan Oost en Maarten Lambrechts liepen op een goed PR niveau zodat het weer een
mooie dag was voor AVZK.

Katinka wordt knap tweede in Spanje.
Katinka Bassleer werd op basis van haar prestatie in Roeselare uitgenodigd om in
Spanje te gaan lopen. In Algoibar organiseren ze al een cross sinds 1943. Na een
mooie zaterdag gingen op zondag de hemelsluizen open en met wat modder erbij
voelde Katinka zich in haar element. Na een sterke koers kon ze knap een tweede plek
behalen (na een francaise).

PK indoor vanaf cadetten
Met 10 medailles keerden onze atleten terug uit Gent, mooie oogst dus alweer. Want
ook nog enkele ereplaatsen en clubrecords kwamen er bovenop. Lotte Van Lent haalde
dubbelgoud op 60m en 200m en clubrecord alle categorieën op dat nummer (25"57).
Het derde goud was voor Lauren Schelkens met de polsstok. 4 atleten haalden zilver:
Vincent Ceulemans op de 400m, youngsters Marie Meulders op ver en Xana Gendarme
op kogel en Morgan Laporte op de 800m. Brons was er voor Maarten Lambrechts op de
200m, Lotte Van Oosterwijck bij de seniors op hoog en Senne Van den Schoor op de
800m. Enkelen misliepen met een 4de plaats nipt een medaille en bij Marie was een 2de
medaille foetsjie door een valse start.
foto's hier

PK indoor jeugd
De eerste kampioenschappen zijn al daar, indoor voor de jeugd. Op zaterdag werd Sarie
Milloen provinciaal kampioen bij polsstok met 2m60 en Jade Schelkens haalde daarbij
brons.
Een dag later kwamen de andere proeven aan bod in Hoboken. Na de reeksen op sprint
en horden in de voormiddag bleek dat heel wat AVZK'ers zich voor de finale konden
plaatsen. Op de horden lukte dit voor Jutta Hutsebaut en zij liep naar brons. Op het
einde van de dag deed ze er nog blinkend goud bovenop. In de sprint veel mooie
plaatsen. Knap winst voor benjamin Léon Verelst en mooi zilver voor Sander
Henderickx, die vlak daarvoor nog de beste was op de kogel. Hasse Hutsebaut misliep

nipt het podium, maar was tegelijk aan het verspringen waarin ze de beste pupil was
(eerstejaars zijnde). Maar ook zowat alle andere AVZK'ers liepen, sprongen of wierpen
wel 1 of 2 PR's en dat is eigenlijk nog het belangrijkste.
foto's

Sfeervol AVZK op Heist loopt warm
De 1ste editie van Heist Loopt Warm , het winterse broertje van Heist Loopt , heeft zijn
debuut niet gemist . Zo'n 1350 lopers en/of wandelaars noteerden present aan de voet
van den Berg. Onze club AVZK mocht dan ook niet ontbreken op dit evenement in het
kader van de Warmste Week. Op de oproep tot deelname werd massaal ingetekend en
welgekomen afwisseling voor de training op donderdag . Maar liefst 57 lopers zetten
onze blauwe kleuren op een positieve manier in de kijker op dit warme
evenement. Verzameld werd aan de Muziekacademie .... en de talrijk aanwezige jeugd
( 30-tal ! ) gekleed met leuke sfeerverlichting liepen letterlijk over van enthousiasme
onder leiding van trainers Jurgen , Peter , Bart.
Zeker bij het zien van onze kleurrijkste (fluo Cindy) en luidruchtigste (facteur Jokke met
zwaailicht en Zwitserse koeiebel ) deelnemers.... slappe lach ... en onopgemerkt zouden
we niet blijven, dit zijn onze kandidaten voor de prijs van best verklede atleet ! Gestart
werd in groep en via een korte passage door de Bergstraat was er al direct een pitsstop
aan de gratis jeneverbar.
Gelukkig alles op een sneeuwvrij -en droog parcours. Aanmoedigingen van het talrijk
opgekomen publiek / supporters staken onze jeugd een warm hart onder de
riem. Zonder problemen trappen beklommen om op het Kerkplein beloond te worden
met een warme chocomelk. En hier werden de lichtgevende kostuums van Cindy &
Jos gespot door de aanwezige pers.
Resultaat : groepsfoto en voetnota + foto in de regionale kranten ....wederom AVZK in
de kijker. Via het Kerkplein en de site van het voormalig Heilig-Hartcollege belandden
we in het Warme Bos met feeërieke verlichting en luguber creaturen. Na 2,5 km zat de
eerste ronde er op , dwz finish voor onze kleinsten en tieners. Maar dit bleek een
vergissing ....want op hun aanstekelijk enthousiasme - leuk om zien - wilden ze per se
nog een ronde!
(of was het die chocomelk die de ogen uitstak ? )
Chapeau voor de wilskracht ! De meesten stopten na 2 rondjes ; enkelingen gingen nog
voor een 3de ( passage à de jeneverbar !? ) ...
Onze coach René deed nog ne warmathon op de koeiebel van onze Jos ....
den Belleman van AVZK deed lustig mee op de muziek van den DJ.
Nog een speciaal woord van dank voor onze huisfotograaf Walter
Verheyden ; geblesseerd maar toch zijn steentje bijdragen aan deze Warme
Week . Prachtige en ludieke sfeerfoto's als herinnering te bekijken op zijn FB.
Nagekaart werd er nog in de plaatselijke horeca en nieuwe plannen gesmeed voor een
editie 2018.
En de kersverse voorzitter Steven en ondervoorzitter Guido zagen meteen dat het goed
was geweest. Met een warm én tevreden gevoel keken ze terug op hun fijne
bende. Kortom : geslaagd " teambuilding event " voor AVZK én proficiat aan alle
deelnemers ! [Chris H]

Cross Booischot
Met 2 mooie overwinningen (Senne Van den Schoor en Katinka Bassleer) en 1
spannende net niet (Jurgen Huybrechts) mogen we qua resultaten zeker niet klagen. De
weersomstandigheden, met een eerste winteroffensief met heel wat sneeuw, was
minder gunstig voor het aantal deelnemers, begrijpelijk voor hen die van wat verder
moesten komen. Van eigen club waren we zeker wel tevreden van de deelname, zeker
ook bij de jeugd. Het begon echter met 2 G-wedstrijden, waar in de kortste Flore Van
Dyck en Wesley Beullens 2de en 3de werden. Bij de jongste meisjes was er een knappe
4de plaats voor Beau Biesemans, maar nog mooier was dat zoveel AVZK-benjamins de
weg naar onze wedstrijd vonden. Bij de miniemen een 5de plaats voor sprintster Jutta
Hutsebaut en een knappe 4de voor Twan Van Egdom, die er echt alles aan deed om bij
de kopgroep te kunnen blijven en pas in de laatste 100 meters eraf moest. Ook Sander
Hendrickx haalde die net-niet-podium plaats, wat later nagedaan door Karian
Bruyndonckx en Angelique Gillhaus. Een eerste hoogtepunt was de winst van Senne
Van den Schoor, op geleende spikes en direct nadien liep Katinka Bassleer een zeer
knappe wedstrijd. Veruit beste junior en niet zover achter Sofie Van Accom, lands
snelste 1500m loopster. Volgend weekend is Katinka uitgenodigd voor de cross van
Bilbao, Spanje, een wedstrijd met een zeer lange traditie. Ook Linde Van Aelst mocht
mee op het juniorenpodium. Bij de masters heren +50 weeral eens een 4de plaats voor
haar papa, Dirk. Maar de spannendste cross was bij de jongere masters. Na een reeds
fabuleus cross seizoen van Jurgen Huybrechts, kwam de grote Stefan Van den Broeck
hem challengen. Jurgen nam een blitsstart, naar eigen zeggen vooral om het
opspattend ijswater te vermijden. Stefan kon pas in de laatste ronde het gat toelopen,
want Jurgen zat toen stilaan op het tandvlees na een snelle cross. Erop en erover en
direct kleine voorsprong voor Stefan, maar in een spannende sprint naderde Jurgen nog
tot op 2 meter. Aan alle winstreeksen komt ooit een einde, maar hij had dat einde toch
liever niet op eigen club gezien.
uitslag hier en foto's hier

Jurgen Huybrechts raast door cross-seizoen
Al 6 keer crosswinst deze winter voor Jurgen Huybrechts, niemand in het land doet het
hem na. Dit weekend zelfs een dubbelslag: zaterdag in Vilvoorde en zondag in
Arendonk.
Op de crosscup van Roeselare liep Katinka Bassleer naar een mooie 7de plaats bij de
juniors.

Opening crossseizoen te Bonheiden
Openingsweekend van het nieuwe veldloopseizoen, nieuwe VAL-nummers , massale
opkomst van de AVZK-bende ... én Bonheiden is al van ons !
Of hoe je als klein AVZK-clubke de plaatselijke dranktent inpalmt na een reeks
bangelijke podiumplaatsen en dus groots kan zijn qua daden en sportiviteit.
Zie hoe onze Senne Van Den Schoor het ganse blauw witte legioen het eerste

kippevelmoment van de dag bezorgde.
Meesterlijk vanuit een blijkbaar verloren positie de topdrie in de achterzak steken nà een
superieure eindspurt ....straffe stoot en BINGO ,
de knappe zomerconditie verzilveren én de 1ste zege als 2de jaarsscholier is al
binnen ... op naar meer stuntwerk Senne !
De podiumplaatsen van onze masters Angelique B.(plaats 3) en Jurgen H. (plaats 1) zijn
meer dan het vermelden waard en deze deden dan ook het plaatselijke vocht nog
lekkerder smaken dan anders.
Ik voel het ! Er zit nog véél muziek in het pas begonnen crossseizoen....het (vocht )
smaakt naar meer !
En als het spreekwoord " de laatsten zullen de eersten zijn " straks ook nog eens
klopt ...dan staat de concurrentie de kruimeltjes te wachten ...
want de feesttent werd nà de prijsuitreiking gesloten door onze lachende AVZK-boys &
ladies ... teambuilding ten top. [Jos D & Chris H]

Masters Vlaams en provinciaal kampioenschap
Op dit laatste kampioenschap in Kessel-Lo kwamen onze masters huiswaarts met een
pak medailles terug.
1 clubrecord heb ik ook genoteerd: Ivo Naets op de 5000m.
goud
Derdin Jos speer PK masters M45
Derdin Jos hinkstap PK masters M45
De Veuster Ilse 100m PK masters W45
Hoefkens Chris 800m PK masters M50
Naets Ivo 1500m PK masters M55
Naets Ivo 5000m PK mastersM55
Teniers Iris 800m Vlaams masters , uiteraard ook PK, W40
Van Winckel Lieve kogel PK mastersW35
zilver
De Veuster Ilse 100m Vlaams masters W45
Derdin Jos hinkstap Vlaams masters M45
Naets Ivo 1500m Vlaams masters M55
brons
Crauwels Anja 800m Vlaams masters W40
Goovaerts Joseph 200m Vlaams masters M65
Heylen Bart 5000m Vlaams masters M50
Hoefkens Chris 800m Vlaams masters M50
Meulemans Goele kogel Vlaams masters W50
Nevelsteen Staf 5000m Vlaams masters M60
Van Winckel Lieve discus Vlaams masters W35
Van Winckel Lieve kogel Vlaams masters W35

Jeugd in Nijvel: topkampioenschap
Ik ga toch al meer dan 15 jaar mee en ik kan het me niet herinneren dat we in Nijvel ooit
zoveel medailles haalden. Ook de zon was heel de dag van de partij zodat het een zeer

mooie dag werd. Het begon al sterk met de aflossingen : onze miniemen meisjes deden
hun uiterste best, toptijd van 41"96, maar Excelsior was super en liep LBFA record.
Zilver dus voor Xana, Sarie, Jutta en Marie. Spannende wedstrijd dan bij het
verspringen met een excellente eerste ronde met 3 miniemen op 2 cm. Marie Meulders
was de 3de met 5m16, clubrecord. Haar 2de sprong was verste van de dag van
iedereen, maar ook nipt nul. Jutta Hutsebaut was 10de, eerstejaars nog, terwijl haar zus
Hasse makkelijk haar 60m reeks bij de benjamins won. In de namiddag startten dan
onze 2 meisjes op de polsstok. Na een aarzelende start kon Sarie Milloen zich
verbeteren tot een mooie 2m50 wat brons opleverde. Jade Schelkens sprong ook PR
met 2m20. Xana Gendarme deed haar eerste werpnummer, met veel succes, goud met
een 35m discusworp en in de zandbak sprong Hasse 2 keer 3m69 ver, ook goud, het
kon niet op. En nog was het niet gedaan: Marie won haar hordenreeks en was favoriete
voor de finale, maar de concurrentie was best sterk. Het ging hard in die finale, na de
laatste horden had Marie een fractie achterstand, maar in de resterende meters pakte
ze nog een halve meter en de beste jaartijd, 9"54, ook clubrecord. Ondertussen was ook
Xana haar speerwerpen gestart en weer was ze ongenaakbaar, dubbelgoud. Ei zo na
deed Hasse hetzelfde want in de finale van de 60m kwam ze 1 honderste tekort voor
goud in een clubrecord van 9"12. Conclusie: onze miniemen meisjes waren dit jaar bij
het beste wat er in ons land rondloopt aan jeugdig talent. Hopelijk was dit echter ook
een aanmoediging om vol te houden in deze mooie sport en voor onze jongens om de
challenge aan te gaan, want zij waren wel massaal afwezig vandaag. [PeterV]

Belgische kampioenschappen juniors
Bijna het laatste kampioenschap van het jaar en gelukkig wat beter weer in Huizingen
voor de juniors. Lotte Van Oosterwyck beet de spits af. Ze bleef ruim van haar
clubrecord dat ze dit jaar verbeterde, maar had toch voldoende voor een bronzen plak.
Seppe Ceulemans kwam 2 keer aan bod: 7de bij kogel en een mooie 5de plek bij de
discus. Dan was ons polsstokduo aan de beurt. Jens Van Bael haalde een mooie 4m en
plek 5, maar Thomas Van Nuffelen haalde knap zilver met 4m50. Katinka Bassleer sloot
af met haar 5000m debuut, waarin ze 4de werd en ook het clubrecord verbeterde.
Volgende week treden de miniemen en 1 AVZK benjamin dan nog aan in Nijvel voor BK
en mogelijk ook nog enkele masters voor hun KVV en PK. [PeterV]

Belgische kampioenschappen cad&schol
Onze atleten behaalden 3 mooie zilveren medailles in Moeskroen. Cadet Sander Milloen
deed dit tweemaal op zijn 2 favoriete werpnummers, discus en speer. Op speer stond hij
lang aan de leiding maar ging in ronde 5 nog 1 atleet hem voorbij. Bij de scholieren
haalde Lotte Van Lent haar 3de medaille op de 100m op een Vlaams of Belgisch
kampioenschap, sterk staaltje. Lucie Ferauge was zoals verwacht ongenaakbaar. Niet
voor niets deed zij recent mee aan EK juniors. Jammer dat er heel de dag teveel
rugwind stond, want Lottes 11"81 was wel supersnel. Net geen medaille was er nog
voor Senne Van den Schoor. Mooi 4de op de 2000m steeple (scholieren). Nog op de
steeple, maar bij de cadetten dan, haalden zowel Nele Milloen als Jannes Peeters een
7de plaats. Vincent Ceulemans haalde nipt niet de finale van de 400m. Morgan Laporte
haalde nog een 12de plaats bij ver en 14de de op 400m en Morgan Oost nam deel aan

100 en 200m en kon op dit hoge niveau nog enkele meisjes achter zich houden. Knap
gedaan allemaal! [PeterV]

PK aflossingen
Toptijd van onze miniemen meisjes op de 4x80m. 41"85 en verpulvering van clubrecord.
Ook 2 andere teams die een clubrecord haalden kwamen op het podium. De scholieren
meisjes haalden zilver en de cadetten jongens brons op de 4x100m, telkens ook met
knappe tijden. De masters dames haalden 2x goud op de 4x100 én de 4x200m. [PeterV]

Belgisch kampioenschap meerkamp: Sander goud!
Sander Milloen nam revanche voor zijn mindere prestaties van het Vlaams meerkamp
en individueel en hoe! In Deinze won hij overtuigend het BK meerkamp. Hij ging enorm
van start met winst op 100m en ver. Op dag 2 ging hij door met een knap clubrecord op
de 100m horden (14"33) en won ook nog het speer. Alles samen verpulverde hij het
clubrecord van de achtkamp. Proficiat! [PeterV]

Vlaams voor cadetten en scholieren in Brugge
Strafste voormiddagprestatie kwam van Vincent Ceulemans op de 400m: als 8ste op de
ranglijst van de ingeschrevenen en dus niet in de snelste reeks en toch naar zilver
lopen. Hij had daar (uiteraard) een PR en clubrecord van 54"77 voor nodig. Al was de
12"30 in de reeksen van de 100m met straffe tegenwind van Lotte Van Lent ook al
veelbelovend. Sander Milloen moest een tiental dagen geleden opgeven bij de
meerkamp wegens een kwetsuur, maar haalde in Brugge toch een 5de plaats op ver
(8cm te weinig voor brons) en 6de bij speer. Hij had allicht nog beter verhoopt. In de
namiddag liep Lotte dan de 100m finale: zij kan vaak haar beste prestaties lopen op
deze stressmomenten. Haar knappe winst in 11"99 was op 1 honderdste na haar beste
ooit. Jannes Peeters warmde zich met 1m60 hoogspringen om in de laatste proef net
het podium te missen op de 1500m steeple. [PeterV]

KVV meerkampen : Brons voor Jens Van Bael
Naar jaarlijkse traditie vond het kampioenschap van Vlaanderen meerkamp plaats in de
Brusselse rand te Dilbeek. Van AVZK-zijde waren er 3 deelnemers met cadet Sander
Milloen en junioren Seppe Ceulemans en Jens Van Bael.
De wisselvallige weersomstandigheden met enkele buien en vooral stevige windvelden
zouden topprestaties uitsluiten, maar alle drie onze jongens hadden wel kans om het
Vlaamse podium te halen.
Sander voerde het ganse weekend een hevige strijd om de overwinning met zijn
opponent van KAAGent en haalde het beste in zich naar boven. Via prachtig PR’s op
ver (+ 6 m!) en op de horden zat hij in pole-position voor de Vlaamse titel als het noodlot
toesloeg. Hij liep een rugblessure op
tijdens het speerwerpen en moest jammer genoeg verzaken aan de afsluitende 1000m.
Geen Vlaamse titel dus en ontgoocheld moest hij huiswaarts. Seppe ging het niet beter
af. Pas hersteld van een hamstringblessure die hij tijdens het PK meerkamp had
opgelopen kon hij nog wel deelnemen aan de 100m, ver en kogel. Tijdens de

opwarming van het
hoogspringen voelde hij echter de blessure terug de kop opsteken en in samenspraak
met zijn meerkamptrainer werd besloten de strijd te staken om geen ergere blessures op
te lopen. We wensen Sander en Seppe alvast een spoedig herstel toe!
Jens bleef uiteindelijk nog over van ons trio om de kleuren van de club te
verdedigen. Met degelijke stevige prestaties, zonder echte positieve of negatieve
uitschieters was hij zoals meestal “Mister regelmaat” en kon hij de tweedaagse afsluiten
met een bronzen plak op het Vlaamse juniorenpodium. Zijn eerste Vlaamse medaille
ooit en voor Jens een beloning voor het
jarenlang volhouden en timmeren aan de weg [Roger VB]

Lotte Van Lent op EYOF in Hongarije: winst én Belgisch
record bij de aflossing!
Lotte Van Lent kon zich via haar tijd op KVV plaatsen voor de 100m op EYOF
(Europees jeugd olympisch festival). Via 12"30 kon ze zich in Gyor plaatsen voor de
halve finale. Die werd al een goed uur later gelopen. Ze liep toen mooi 12"20 en werd
5de, op slechts 1 honderdste van plaats 4. Spijtig want in totaal werd ze zo 9de en
haalde nipt geen finale. In het weekend liep ze dan mee met de 4x100m estafette. Als
startloopster stuwde ze haar team naar plaats 5 in de reeksen, zij het bijna een seconde
trager dan hun selectietijd van 2 maanden terug. Ook de 2 snelste ploegen waren een
seconde sneller. Maar de finale moest nog altijd gelopen worden. Hier een superstart
van Lotte en na 3 loopsters hadden ze 3m achterstand op Nederland maar slotloopster
Lieselot Van Laer ging er nog over: knap goud en Belgisch record scholieren (en dat
met allemaal eerstejaars: straf!)
foto vanop FB hier
[PeterV]

Belgische kampioenschappen
Op de eerste dag in het Boudewijnstadion stonden de loopreeksen op het programma,
maar ook het kampioenschap voor G-atleten. Juan Van Pelt deed hier de 200m, waarin
hij mooi zilver haalde. Zijn verspringen was van goed niveau met 6 geldige pogingen
boven de 4m. Met zijn beste van 4m67 haalde hij opnieuw zilver. In de loopreeksen
enkel Katinka Bassleer, die nipt niet de finale van de 1500m haalde. Zo zullen we
zondag enkel Thomas Van Nuffelen aan het werk kunnen zien, op de polsstok
uiteraard. En hij deed het prima met een sprong over 4m40. Dan ging de lat ineens naar
4m60, iets boven zijn beste ooit, en dat lukte hem net niet.
[Peter V]

PK jeugd: 6 keer goud
Onze deelnemende meisjes waren zeer sterk en behaalden 8 medailles en dan nog
meest van al goud, wat een weelde. Xana Gendarme haalde een werpdubbelslag, met
winst in zowel discus als speer. Marie Meulders ging ook voor dat staaltje, maar moet
tevreden zijn met goud op horden in een supersnelle tijd. Bij het verspringen lukte het
maar niet om een geldige sprong te doen, al zat de afstand wel goed. Haar vriendin

Jutta Hutsebaut sprong wel geldig en was de eerste om Marie te gaan troosten na diens
3de foutsprong. Jutta haalde hier zilver. Ook op de horden stond Jutta als 3de op het
podium. Haar jongere zus Hasse deed 2 loopnummers en hoe. Puike start in de finale
van de 60m en wegsnellen naar 9"25, clubrecord afgesnoept van haar zus. Op de 600
vertrok ze wat rustiger en liet de 2 Geelse atleten, die (te) snel vertrokken, maar lopen.
Maar dan schoof ze op tot in het kielzog om nog in de laatste bocht onweerstaanbaar
naar een klasserijke 1'57" te lopen, 2de clubrecord binnen het uur. Sarie Milloen,
eerstejaars nog maar, en toch het technisch lastige polsstok gewonnen met een dik PR.
Jade Schelkens viel hier net naast het podium. Bij de jongens was de beste prestatie
voor Ilan Naets en Sander Henderickx, beide werden in totaal 6de op de 150m,
weliswaar in 2 verschillende reeksen. [Peter V]
uitslag kamp en loop
foto's

BVV masters: elk puntje telt
Warme dag in Kapellen, maar gelukkig bracht de bosrijke omgeving wat verkoeling. De
masters dames en heren streden in de 2de afdeling voor het behoud. Dat kwam er ook,
vooral door een sterk damesteam en bij de heren de overwinning van Jurgen
Huybrechts op het laatste loopnummer, de 5000m in een sterke 16'12". Ilse De Veuster
haalde de meeste punten binnen, door haar 3de plaats op de 100m en een 2de op de
200. Angélique Gillhaus werd 4de op de 800 meter en Lieve Van Winckel werd 3de bij
discus. De aflossingen moesten de beslissing brengen en de vrouwen, Angelique, Anja,
Ilse en Cindy, deden het weer knap met een 2de plaats. Maar uiteindelijk telde elk
puntje van elk van onze deelnemers, want in de eindafrekening hadden we als 3de
laatste slechts 2,5 puntje voorsprong op de voorlaatste, die ook zakt (wat we eerst niet
doorhadden). [Peter V]
foto's en uitslag

PK meerkamp jeugd
Hasse Hutsebaut won de vierkamp voor de benjamins ondermeer dankzij een sterke
60m die ze won en een 600m in 2'01" wat een nieuw clubrecord is. Hoe onze
deelnemers het ervan af brachten vind je hier.

Avondmeeting
aangenaam weertje op vrijdagavond waarin 233 atleten naar onze piste trokken voor 1
of 2 proeven. Knappe prestaties zagen we bij discus met een stokoud clubrecord dat
voor de bijl ging. Vincent Laporte smeet de 2kg zware discus naar 39m98. Bij de
vrouwen smeet een Nederlandse atlete haar discus 44m ver en pisterecord. En wat dan
gezegd van scholiere Elena Defrère (DCLA). Haar 14m49 bij de kogel is gewoon in top
3 van het land. Nog een stadionrecord was er ook bij het hoogspringen mannen. Brett
Jacobs (getraind door onze hoogspringtrainer Jens Laporte) sloot de meeting af voor
een groepje enthousiaste toeschouwers met een sprong over 2m01. Verheugend was
ook dat heel wat nieuw aangesloten atleten die nog nooit een wedstrijd deden, zich daar
nu toch aan waagden.

PK meerkamp
Vier van onze meerkampers trokken afgelopen weekend naar Herentals voor het open
PK meerkamp. Onder een bijwijlen loden hitte zouden zij hun meerkamp moeten
afwerken bij temperaturen die het ganse weekend vlotjes voorbij de 30°C fietsten.
Cadet Vincent Ceulemans trad aan in de 8kamp en leek helemaal niet onder de indruk
van de omstandigheden. Hij verbrak in maar liefst 7 van de 8 proeven zijn PR en de
enige proef die niet op een PR eindigde, sloot hij wel winnend af met een 40m
speerworp. Zijn teller sloot af op 3313pnt (17de), uiteraard ook een PR.

Scholier Zico D’hooghe sukkelde afgelopen jaar van kwaaltje naar kwaaltje, maar liet
zich toch niet afschrikken om deel te nemen aan zijn eerste tienkamp. De hitte is niet
echt zijn bondgenoot, maar onderweg pikte hij toch ook maar mooi 2 PR’s (400m en
polsstok) mee en volbracht zijn meerkamp in 4114 pnt (18de).
Bij de juniors hadden we met Seppe Ceulemans en Jens Van Bael 2 deelnemers. Voor
Seppe startte het weekend erg onfortuinlijk want hij blesseerde zich reeds tijdens het
verspringen (2de proef) waarna hij jammer genoeg niet meer verder kon. Jens vocht het
ganse weekend een verbeten duel uit met een collega van ATAC voor de provinciale
titel. De springnummers en horden bleven iets onder de verwachtingen terwijl de
werpnummers en vlakke loopnummers goede prestaties opleverden. Via 2 PR’s aan het
einde van de tweedaagse (speer en 1500m) tikte hij af op 5691pnt wat hem een 5de
plaats over-all en 2de plaats in het PK bij de junioren opleverde. [Roger VB]

Ook minimum EYOF voor Lotte op aflossingen
Op de IFAM in Oordegem, tevens de beste bezette wedstrijd van het land (in de breedte
dan toch, en vooral in de loopnummers), bevestigde Lotte Van Lent op de 100m met
12"01. Van de 101 (!) loopsters in de voorrondes was ze 12de en 4de Belgische. Dit
was al 's in de vroege voormiddag. 's avonds moest ze dan nog eens vol aan de bak
met een sterke aflossingsploeg. Lotte liep als startloopster en het team van
eerstejaarsscholieren benaderde op minder dan 3 tienden het Belgisch record, ruim
voldoende voor selectie voor EYOF in Hongarije. Thomas Van Nuffelen was 6de bij
polsstok met 4m45.

Vlaamse kampioenschappen alle categorieën
van de website www.atletiek.be geplukt: "Globaal gezien werden geen verrassingen of
uitschieters genoteerd in een fris, maar droog, Heusden-Zolder. Alleen
eerstejaarsscholiere Lotte Van Lent/AVZK kon zichzelf aan de lijst van de EYOF in
Hongarije toevoegen. De Zuiderkempse had voor haar 100m slechts 11.98 nodig en dat
was exact de limiet voor Gyor. Dat gebeurde al heel vroeg op de dag, in de series. In de
finale liep Lotte met 11.84 nog sneller, maar dat gebeurde bij een te felle rugwind. Toch
was die chrono niet voldoende voor de Vlaamse titel: die ging naar Bo Nys/ATLA die
amper 2/100sten sneller bleek." Straffe prestatie toch weeral van Lotte, die jaar na jaar
grote vooruitgang blijft maken. Ook Vincent Laporte maakt nog steeds vooruitgang. De
eerstejaarsenior werd 10de op de 400m, maar zijn verhoopte duik onder de 50" grens
lukte supernipt niet. Clubrecord zeker wel. Thomas Van Nuffelen werd mooi 5de op de
polsstok met 4m40. Kortom, geslaagde dag voor onze 3 beste piste atleten. [Peter V]

BVV heren AC: kampioen!
In tegenstelling tot de vrouwen was het voor de heren op voorhand redelijk zeker dat ze
1 van de 2 promotieplaatsen zouden pakken. De verwachtingen werden al snel ingelost
in Aalter. Jens Van Bael snelde naar een PR en 2de plaats op de 400m en tegelijk
smeet Gil Van Dyck bij zijn eerste speerworp sinds meer dan 3 jaar het tuig 47m ver,
ook 2de plaats. Seppe Ceulemans smeet de kogel over de 11m, plaats 3 en via een
vlekkeloos parcours steeg Jasper Verlinden naar winst in een knap nieuw clubrecord,

1m94, op het hoog. Na enkele proeven stonden we al eerste in de stand en de
voorsprong zou enkel uitbreiden. Op de 100m won Stef Coremans zijn reeks, totaal 2de
en in een sterke 800m dook Vincent Laporte onder de 2'. De 1500m bleef lang gesloten,
toen het iets ver halfweg losbarstte moest Senne Van den Schoor de kop laten gaan.
Zijn 6de plaats was de minste van de dag. Ouderdomsdeken Jurgen Huybrechts
imponeerde op de 3000m. Rustig volgend in de groep en dan na 2km iedereen eraf
lopen in een snelle laatste km. Ook Pieter Geens zat snel vooraan en kon als 3de het
langste loopnummer volbrengen. Jens dubbelde met het verspringen waarin hij nog
maar eens voorbij de 6m sprong, 2de en de andere dubbelaar Vincent won ook zijn 2de
proef met een PR van 39m11, net niet het stokoude clubrecord discus. Toen ook Sander
Milloen naar plek 2 op de 200m liep was het al voor de aflossingen zeker dat we
kampioen werden. De winst op de 4x400 was dan ook de kers op de taart, waarin naast
Jasper, Sander en Vincent ook Vincent Ceulemans toonde dat hij als cadet al meekan in
dit gezelschap. Een frisse ploeg kan in ideale omstandigheden zelfs dicht bij de 3'30"
lopen. [Peter V]
foto's en uitslag

BVV vrouwen AC: kampioen!
Nooit aan de leiding staan en dan in de aflossing nog de eindoverwinning pakken met
een half puntje. Hoe close kan het zijn. Een jong team met enkele ervaren atleten erbij
deed het schitterend. Dankzij enkele wijzigingen nog van de trainers in de laatste week
met het oog om hier en daar nog een puntje extra te halen werd een verdiende
overwinning behaald. Het begon al sterk met de horden met de 2de plaats Van Leen
Van den Broeck. Wat later werd ze ook nog 6de op de kogel. Lotte Van Oosterwyck
sprong hoger dan ooit tevoren. Haar mooie 1m61 was goed voor een 2de plek. De

andere Lotte (Van Lent) dubbelde dan toch door die late ploegwissel. Ruime winst op de
100m in een sterke 12"21, CR met lichte tegenwind! Op de 200m moest ze in de laatste
rechte lijn tot het uiterste gaan om de Haki atlete te kloppen en ook dit leidde tot een
clubrecord. Als slotloopster op de aflossing is ze supersnel en ze leidde het team met
Robin, Morgan en Morgan naar winst. Die van ADD hadden dit niet zien aankomen.
Katinka Bassleer haalde na haar ziekte nog een stevige 4de plaats op de 1500m. Nele
Milloen verraste met een 5de plaats, net zoals Lieven Van Winkel op de discus en
Morgan Laporte op de 400m. Zo tikten de puntjes mooi aan. Morgan Oost had de lastige
taak om last-minute het ver te doen, maar ze deed het voortreffelijk met haar 7de plaats,
die ook Elke Gyselinckx op de speer haalde. De ouderdomsdeken van de ploeg, Ann
Dermaux, mocht het langste nummer voor haar rekening nemen. [Peter V]
uitslag

BVV cad-schol jongens: met opgeheven hoofd!
We wisten dat het aartsmoeilijk zou zijn om in de hoogste afdeling te kunnen blijven,
temeer daar sterkhouder Jannes met een breuk wegviel en ook Seth teveel last had van
kwetsuur voor deelname. In Maldegem deden de aanwezige jongens het echter
bijzonder goed. Bijna iedereen liep, sprong of wierp wel een PR en enkele verrassingen
maakten er een mooie dag van. Sander Milloen startte knap met 300 horden en liep een
oud clubrecord van de tabellen. Hij werd 2de in 41"25. Op de 100m zat die horden nog
een beetje in zijn benen en werd daar "slechts" 4de. Grootste verrassing van de dag
was vroeg op de namiddag. Yari Naets deed alsnog de zware 400m horden en werd
verrassend knap 6de. Nog zo'n talent, Stef Coremans, werd, zonder specifieke training,
3de op de 100m bij de scholieren. De puntenpakker van de dag was Vincent
Ceulemans. Vanuit de buitenbaan naar plaats 2 op de 400m (1 honderste boven CR!)
en nadien nogmaals 2de op speer. Ook Seppe van Lent werd 6de op de discus en liep
een verdienstelijke baanronde. Senne liep een mooi PR op de 1500m (7de). Ook de
aflossingen gingen prima. Zelfs reekswinst voor scholieren en ook de cadetten konden 4
teams achter zich houden. Proficiat aan alle deelnemers en hopelijk hebben ze genoten
van een dagje atletiek op een toch wel hoog niveau. [Peter V]

BVV cad schol meisjes: nooit in gevaar
Op een mooie lentedag trokken de meisjes naar Vilvoorde voor hun BVV in 2de
afdeling. Heel de dag was er geen gevaar voor degradatie, al was de eindplaats pas de
10de (op 12 teams). Bij de cadetten was de beste prestatie qua punten van Morgan
Oost op de kogel waarmee ze 4de werd. Nele Milloen werd 5de op hoog. Bij de
scholieren stond er geen maat op Lotte Van Lent. Supersnel op de 100, 12"17 met
teveel wind, en verrassing van de dag op het voor haar ongewone speerwerpen: weer
winst met 31m. Ze zou ook een zeer goede meerkampster zijn. Morgan Laporte werd
4de op de 400m horden en ook in de aflossing (waar ook nog Kato en Robin meeliepen)

werden ze mooi 4de en verbeterden nog het clubrecord. Ontdekking van de dag was
Laura Meuris: Als nieuwkomer, en met amper enige training voor die springnummers,
direct 1m40 hoog en 4m30 ver. Je moet het maar doen. Maar ook Kato Heremans deed
het knap op de 800m als sprintster. Chapeau ook aan alle andere meisjes, die soms
totaal nieuwe proeven deden en tot een goed einde brachten. [Peter V]

BVV jongens
Voor de 2de dag op rij naar Lier op een mooie lentedag (eindelijk). Mooi groepje AVZK
atleten kwam de ploeg versterken, met vooral een knap aantal pupillen. Voor enkelen
was het zelfs de eerste pistewedstrijd.
De miniemen hadden een aantal prima proeven. 4de plaatsen voor Robin Helsen en
Ilan Naets op 300m en kogel. De uitschieter was de 1m45 hoog van Milan Sanders, 3de.
Bij de pupillen deden Pieter Verstraeten op ver (5de) en Twan Van Egdom op 60m
(5de) het zeer goed. Jitser De Voeght haalde zelfs een knappe 3de club plaats op
kogel.
Ook de afsluitende aflossingen waren van goed niveau. Een 4-de plaats voor de
pupillen en een 5-de plaats voor de miniemen in veel snellere tijden dan vorig jaar.
Verheugend was dat we zelfs 3 pupillen ploegen konden opstellen. Jammer wel van de
lange wachttijd tussen de 1000m en de aflossingen. In de eindstand bracht alles
opgeteld ons op de 6-de plaats (die we al van halfweg de competitie vast hadden). Knap
gedaan jongens! [Peter V]
foto's

BVV meisjes: mooi 4de
Een knappe 4de plaats voor onze meisjes, na Roba, Herentals en Lyra. Een sterk
miniementeam, maar een zeer klein pupillenteam konden nooit echt meestrijden voor
plaats 1 en 2 in deze clubcompetitie. Individueel was er knap werk van Marie Meulders,
met 3x winst, ondermeer een buitengewone 5m02 sprong op het ver (clubrecord), naast
de horden en de 150m, steeds met sterke tijden. Ook Xana Gendarme die 2x keer won,
kogel en speer, had telkens ruime voorsprong op de rest (maar dat maakt in de huidige
formule niet uit). Robin Buts verraste aangenaam op hoog en nieuwkomer Caress
Bruyndonckx ging in de 1000m lang mee met de kop, maar moest laatste 200m wat
terrein toegeven. Eerstejaar Jutta Hutsebaut liep op de 80m haar snelle benen zien,
maar was niet opgewassen tegen de 2de jaars. Bij de miniemen is het onderscheid
tussen 1ste en 2de jaars het grootst (verder ook nog bij scholieren). Bij de pupillen deed
Pia het mooi op de kogel en Fien Diels liet ook zien dat ze echt snel is. Kers op de taart
was een schitterende aflossing voor onze miniemen, zeer nipt 2de in een sterke 44"05.
Proficiat voor alle aanwezige meisjes! [Peter V]
foto's

Provinciale kampioenschappen vanaf cadetten
Goede eerste dag met dubbelgoud voor onze sterke cadet Sander Milloen op discus en
100m. Maar ook Jannes Peeters kwam sterk uit de hoek: winst op 800m. De broers
Ceulemans wilden niet onder doen voor elkaar. Beide haalden zilver en brons. Cadet

Vincent deed dat op 200m en kogel. Grote broer Seppe (junior) op discus en kogel. Hij
deed er een clubrecord op de kogel bovenop. Tenslotte haalde Morgan Laporte zilver
op de 400m en scholier Seppe Van Lent brons op discus. Vincent Laporte verbeterde
het clubrecord AC van de kogel.
Op zondag trokken de atleten dan naar een bij momenten erg kil OLSE Merksem.
Sander beet alweer sterk de spits af met winst op de 300m horden. Laat op de dag deed
hij dat nog eens over met de speer, waarin ook Vincent Ceulemans zijn 4de medaille
van het weekend haalde, want ook op de 400m haalde die brons. Op de sprint 2
medailles voor Lotte Van Lent in 2 scholierenclubrecords (en toch geen PR's). Winst bij
de 100m en zilver op de 200m. Goeie prestaties op verspringen: Zico D'Hooghe brons
bij de scholieren en Jens Van Bael bij de juniors die die medaille afsnoepte van Seppe
ceulemans. 3 polstokkers aan het werk: na een moeizame start alsnog zilver voor
Lauren Schelkens. Bij de juniors was er zilver en brons voor Thomas Van Nuffelen en
Jens Van Bael. Bij het hoog tenslotte haalde Lotte Van Oosterwyck goud bij de juniors
(in nieuw clubrecord) en net geen medaille voor Leen Van den Broeck. foto's PK
Merksem [Peter V]

Belgisch kampioenschap cross & masters indoor
Op zaterdag liepen de masters in zaal op het Vlaams en provinciaal kampioenschap.
Geen Vlaamse medailles maar wel een trits provinciale titels:
Derdin Jos- kogel- M45
Hoefkens Chris - 800m - M50
Meulemans Goele - 60m - W50
Teniers Iris - 800m - W40
Van Aelst Dirk - 1500 - M50
Van den Acker Paul - 800m - M55
Verelst Wim - 60m - M45
Verelst Wim - 200m - M45
Op zondag eindelijk een mooie lentedag voor de cross in Wachtebeke. Bij de cadetten
en scholieren 3 atleten in de top 30. Jannes Peeters als 29ste, Nele Milloen als 30ste en
scholier Senne Van den Schoor werd er mooi 23ste. De clubprestatie van de dag kwam
van juniore Katinka Bassleer. In een sterke juniorengroep liep ze naar een knappe 5de
plaats.

Belgisch kampioenschap indoor cad/schol en junioren
Op zaterdag waren de junioren aan de beurt. Mooie prestaties van Jens van Bael en
Seppe Ceulemans op polsstok en kogel, maar geen uitschieters zodat ze het met plaats
9 en 6 moesten doen. Bij de meisjes haalde Lotte Van oosterwijck een 4de plaats op
hoog. Thomas Van Nuffelen blijft zijn regelmaat op BK's bevestigen. Brons bij polsstok
met 4m50.
Op zondag was het dan de beurt aan de cadetten en scholieren. Sander Milloen
begon met een 5de plek op kogel. Morgan Oost kon op de 60m net niet haar PR
halen. Lotte Van Lent snelde naar een toptijd in de reeksen 7"60, met 2 meisjes dicht in
haar buurt. Dat beloofde voor de finale. Maar eerst kwam Vincent Ceulemans aan bod
en hoe! Schitterend PR en clubrecord, 55"55 en vanuit de 2de reeks naar een vierde

plek bij de cadetten. De finale 60m scholieren dan. Lotte had prima start, goeie
acceleratie en met haar krachtige pas snelde ze naar een superbe 7"57. Het was ook
nodig want Lucie Ferauge eindigde op 1 honderdste. Lotte liep 3de scholieren tijd ooit
(7"46 is record op naam van ene Kim Gevaert), provinciaal record ook. O ja, volgend
jaar is Lotte ook nog scholier. Afsluiten deden de AVZK'ers op de 200m. Morgan Oost
liep wat minder dan haar beste en Sander Milloen kon vanuit baan 3 nipt geen podium
halen.Wel een mooi clubrecord met 24"10!

Belgisch kampioenschap indoor: Lotte verrast!
Dit ging daar wel degelijk over het kampioenschap van alle categorieën waarop de
snelsten van het land kunnen meedoen en Lotte was zowat de jongste deelneemster.
Op basis van de inschrijvingstijden zou Lotte Van Lent nipt de finale kunnen halen, maar
ze evenaarde haar besttijd zodat ze vlot in de finale geraakte. En daarin ging ze weer
wat sneller (7"67) zodat ze brons haalde. Ze was eigenlijk 4de maar de derde was geen
Belgische. Proficiat!
Thomas Van Nuffelen sprong 4m20 met de polsstok en was daarmee 9de.

PK cross
Knappe zilveren medaille voor Twan Van Egdom op het kampioenschap in Herentals.
Hij moest tot de meet alles geven en smeet zich in een close finish op plek 2. In de
uitslag, achteraf, lang na het podium, stond hij verrassend dan toch als derde
geklasseerd. Bij de cadetten ging Jannes Peeters lang mee in een kopgroep van 5,
moest dan een gaatje laten in de snelle wedstrijd, maar kon knap als 4de cadet, maar
3de tweedejaars naar het podium. Het was dus de dag van de derde plaatsen, want
ook Katinka Bassleer (juniors dames), Jurgen Huybrechts (master mannen M35) en Staf
Nevelsteen (masters mannen M60) strandden op die plaats.
foto's

Belgisch indoorkampioenschap meerkampen
3 van onze beste atleten trokken 2 dagen naar Gent om daar een 6 of 7-kamp af te
werken en ze deden het werkelijk prima. Bij de cadetten streed Sander Milloen vanaf het
begin vooraan mee. Met een 3de plaats bij ver en kogel en een 4de bij polsstok stond hij
2de na dag 1. Op dag 2 ging het nog beter: 4de bij horden en 2de bij hoog (1m71). Op
de afsluitende 1000m werd het nog spannend voor goud. Sander moest een 3"
goedmaken op de eerste, maar die beet zich vast en kon de schade beperken tot een
dikke seconde. Knap zilver met een stevig record van 3504 punten.
Bij de junioren ontliepen eerstejaars Seppe Ceulemans en Jens van Bael elkaar weinig.
Beste proef van Jens was polsstok met 4m00 en van Seppe bij de horden waar hij een
nieuw clubrecord liep. Jens had ook nog clubrecord 1000m. In de afrekening was
Seppe de beste van ons duo met een clubrecord zevenkamp. Ze werden 6 en 7 op
Belgisch en 4 en 5 op Vlaams niveau.

Vlaams indoor alle categorieën

Lotte Van Lent liep een knappe reeks, evenaarde haar clubrecord en liep met de 6de tijd
naar de Vlaams finale van de 60m. Terwijl Wout Van Aert naar de wereldtitel fietste, liep
Lotte in de finale naar een knappe 4de plaats in een nieuw clubrecord (7"79). Zij was
tevens eerste van de 4 aanwezige scholieren in deze finale. Bij het polsstok sprong
Thomas Van Nuffelen met 4m20 naar een 5de plaats.

Vlaams indoor cadetten & scholieren
Sander Milloen maakte het zich niet gemakkelijk door zich in te schrijven voor hoog en
polsstok en een grote kans op medailles op horden en kogel aan zich voorbij te laten
gaan. Hij deed het echter knap bij het hoog en verpulverde zijn PR tot 1m72 en haalde
daarmee brons. Polsstok was wat minder. Vincent Ceulemans liep een goeie 400 en
plek 7. Lotte Van Lent liep zich mooi naar de finale van de sprint, maar kon daar haar
tijd niet meer verbeteren. Het was allemaal dicht bij elkaar, maar Lotte moest tevreden
zijn met plaats 6. Op de 200 liep ze seizoensbeste en plek 8. Lauren Schelkens werd
7de op polsstok en Seppe van Lent 10de op de kogel.

PK indoor: 15 medailles en 6 clubrecords: topdagje!
Sander Milloen haalde dubbelgoud cadetten met sterke prestaties op kogel en prachtig
hordenrecord. Lotte Van Lent, scholiere geworden, liep haar snelste 60m ooit, wat dus
evident weer een clubrecord AC is. Zij was trouwens de snelste van de dag, seniors
inbegrepen. En ook Lotte Van Oosterwyck won met een juniorenrecord. 2 Seppes
haalde zilver op kogel: Van Lent bij de scholieren en Ceulemans bij de junioren met een
sterk clubrecord (met zijn 2de clubrecord op de horden miste hij net het podium). Lauren
Schelkens debuteerde bij de cadetten en werd 2de op polsstok.
Bronzen plakken waren er veel, wel 8 stuks en 2 atleten haalden er zelfs 2: Morgan
Oost op de 2 sprintnummmers en Jens Van Bael op 2 springnummers (polsstok en door
het uurschema week hij uit naar hinkstap).
Vincent Ceulemans stelde zijn PR serieus bij op 400m. Cedric Spallier verraste met
brons op kogel. Leen Van den Broeck haalde seniorenbrons op hoog.
Tenslotte haalde Lotte Van Lent op de 200m scholieren brons met nieuw CR.
volledige uitslag hier
PS: inschrijven voor KVV AC moet ook al ten laatste nu vrijdag!

PK indoor jeugd: girlpower goud!
De dag begon met een knap clubrecord op de horden van minieme Marie Meulders,
9"86, die nadien ook de finale zou winnen. Laat op de dag haalde ze ook nog zilver op
het verspringen. Ze moest daarbij Jutta Hutsebaut laten voorgaan, die een sterk
clubrecord sprong met 4m67. Haar zus Hasse haalde zelfs dubbelgoud bij de
benjamins: ver en 60m. Zij kon niet achterblijven en sprong met 3m51 ook een
clubrecord. Ook bij het werpen was er miniemenwinst, dit keer voor Xana Gendarme,
met het vierde clubrecord van de dag, 11m51. Het polsstok was een dag vroeger in Mol,
waar Sarie Milloen brons haalde.
foto's

Cross Booischot: Katinka wint
Best aardig weer zo bijna half december. Een mooie aanwezigheid ook van onze eigen
atleten en van clubs uit de ruime omgeving met in totaal meer dan 600 lopers. Bij de
seniors waren er zelfs enkele Belgische toppers aanwezig. Imana Truyers won zo bij de
vrouwen en Kim Ruel werd 2de bij de mannen na een Kenyaan. Maar terug naar het
begin van de dag. Mooie groepjes kangoeroes deden mee, maar zij komen nog niet in
de uitslag. Enkele top-10 plaatsen bij de jeugd haalden we bij de benjamins: Hasse
Hutsebaut en Sterre Verschaeren bij de meisjes en Roland Hantschl en Leon Verelst bij
de jongens. Bij de pupillen zorgde Twan Van Egdom voor een mooie 6de plaats. Bij de
cadetten liepen Lauren Schelkens en Simon Derdin in de eerste 10. Senne Van den
Schoor werd 5de scholier. Knappe winst voor Katinka Bassleer, haar 43ste officiële
crosswinst op 10 jaar tijd! Bij de masters werd Dirk Van Aelst 7de.
uitslag en foto's

Nieuw seizoen gestart: Katinka wint Bonheiden cross
Heel wat jeugd in een zonovergoten Bonheiden. Maar de hoofdvogel werd toch
afgeschoten door Katinka Bassleer die debuteerde als junior met winst. Ook onze
masters waren massaal aanwezig en Dirk Van Aelst haalde ook een mooie
podiumplaats.

BK Nijvel jeugd en Vlaams masters Wervik
Stilaan loopt het zomerseizoen ten einde en echt zomerweer zo laat in september
komen we toch zelden tegen. De jeugd trok met een handvol atleten naar Nijvel. 2 van
de meisjes etaleerden hun talent op voortreffelijke wijze. Jutta Hutsebaut sprong als
pupil 4m70 ver en won met ruime voorsprong en Xana Gendarme verpulverde haar
discusrecord tot 33m. Beide goud en clubrecord. Xana was ook nog 5de bij speer.
Lauren Schelkens won brons op polsstok. Maarten Lambrechts liep een mooi PR op de
300m. Marie Meulders sprong een knappe eerste vertesprong, maar blijkbaar ongeldig

en nadien bleef ze nipt onder haar PR. De jongste, eerstejaars benjamin, Hasse
Hutsebaut, liet zien dat ze ook wat in haar mars heeft, maar zij heeft nog tijd genoeg.
Van de jongsten naar de ouderen in Wervik. Zo ver van huis waren er slechts 3
deelnemers, die wel allemaal provinciaal kampioen werden. Voor Lieve Van Winckel
kwam er zilver op Vlaams niveau bij (discus) en voor Dirk Van Aelst brons op de 1500m.
René Busschodts haalde PK op de 5000m.

BK juniors/beloften
Met 1 medaille van elke kleur keerden onze atleten huiswaarts uit Nijvel. Goud was voor
belofte Elien De Vocht op polsstok, zilver voor Thomas Van Nuffelen op hetzelfde
nummer en brons voor Vincent Laporte op speer.

Memorial Van Damme
Katinka Bassleer liep in het voorprogramma een nieuw clubrecord op de 1000m alle
categorieën in 2'58"49.

BK cadetten en scholieren
Op zaterdag slechts 4 atleten in actie, maar wel allemaal top10! Op de 400m kon
Morgan Laporte net niet haar PR halen, maar op het ver geraakte ze wel bij de laatste 8
voor 3 extra sprongen en haalde exact 5m. Jens Van Bael evenaarde exact zijn PR en
haalde daarmee plek 7 op polsstok. Katinka was onze hoop op een medaille op dag 1
en zij liep een mooie race. In het spoor van de latere winnares, nog wel voorbijgegaan,
maar de bronzen plak was al een stuk voor de finish quasi zeker.
Zondag begon met de 100m reeksen waar Lotte Van Lent al direct indruk maakte. Vlak
na de middag snelde ze dan naar een knappe 12"26 en werd zo de snelse cadette van
het land. Haar keuze om de 200m te laten vallen loonde! Sander Milloen kon na een
tegenvallend discus zich herpakken met een 6de plaats op het speer. Ook Senne Van
den Schoor was met 6de met een mooi PR op de steeple.
foto's van zaterdag

PK aflossingen: zilver en 3x brons
foto's
Niet zo heel veel ploegen van AVZK trokken naar Bornem. Bij de jeugd een mooie
bronzen plak voor de benjamins jongens 4x60m. (Jasper, Brent, Joachim en Glenn). De
cadetten jongens haalden zelfs 2 medailles. Op de sprint viel Jannes last-minute in voor
Zico en zo konden Vincent, Jannes, Sander en Stef brons halen. Op de 4x800m deden
Stef, Tibo, Jannes en Senne nog een plaats beter met een clubrecord er bovenop. De
meisjes Morgan, Femke, Morgan en Lotte deden mee bij alle categorieën en liepen daar
een clubrecord op de 4x100m en naderen de 50" grens. De masters vrouwen
Angélique, Anja, Ilse en Claudia haalden nog brons op de 4x200m.

BK meerkamp in het verre Bertrix: Vincent brons
Met een zeer regelmatige wedstrijd met uitschieters op speer en 400m (clubrecord AC
van 50"27!) haalde Vincent Laporte een knappe bronzen plak bij de junioren. Ook zijn
totaalscore is een stevig clubrecord op de tienkamp. Bij de scholieren haalde Seppe
Ceulemans een 5de plaats én een clubrecord op de 110m horden. (Peter V)

Vlaams kampioenschap cad/schol: 3x zilver
Onze cadetten en scholieren kwamen weer met medailles en heel wat ereplaatsen
huiswaarts vanuit Kessel-Lo. 3 zilveren plakken waren er voor Lotte Van Lent op de
100m, Sander Milloen op discus en Katinka Bassleer op de 1500m. Nog meer net niet

podiumplaatsen, 4de dus, voor Jens Van Bael op polsstok (PR met 3m90) en ver (1 cm
tekort voor brons!), Jannes Peeters op de 1500m steeple en Seppe Ceulemans op
kogel, die ook nog 5de werd op discus. Sander had ook nog 6de plek op de horden in
een mooi clubrecord van 15"32. 7de plaatsen waren er tenslotte voor Lotte op de 200m,
Nele Milloen op de steeple en Morgan Laporte op het verspringen. (Peter V)

Vlaams kampioenschap meerkamp
Drie van onze meerkampers namen dit weekend deel aan het KVV meerkamp te
Dilbeek. Cadet Sander Milloen bracht zijn eerste 8-kamp tot een goed einde, behaalde
onderweg 4 PR’s en sloot af met een 6de plaats. Hij deed er een clubrecord op de 100m
horden bovenop.
Scholiere Morgan Laporte wist in een sterk deelnemersveld de 7de plaats te behalen in
haar 7-kamp.
Scholier Jens Van Bael ten slotte behaalde met 4 PR’s een 5de plaats in de eindstand
van de 10-kamp. (Roger VB)

PK jeugd: 6 medailles
Een mooi groepje AVZK atleten deed in Lier mee aan het PK. Het weer was zoals de
voorbije weken nogal wisselvallig, maar onze benjamins tot miniemen deden het prima.
1 kampioene hadden we: Lauren Schelkens bij polsstok. Bij de pupillen haalde Sarie
Milloen zilver op de horden en Jutta Hutsebaut brons op ver. Xana Gendarme haalde
zelfs 2 keer brons: kogel en discus. Enige jongens medaille was voor Jasper Sanders,
hoog bij de benjamins. foto's (Peter V)

Belgische kampioenschappen: Elien brons!
Met de 8ste tijd in de reeksen in een nieuw clubrecord plaatste Katinka Bassleer zich
voor de finale van de 1500m in het Boudewijnstadion. In de finale ging het iets minder
goed, 11de plaas, maar als scholiere nog vrij normaal. Lotte van Lent deed als cadet
mee op de 100m en liep de 20ste tijd op 34 deelneemsters (in de enige reeks met
tegenwind). 2 polsstokkers in actie dit jaar. Elien De Vocht werd zoals vorig jaar weer
knap 3de maar kon zelfs de 2 EK gangsters bedreigen voor de overwinning. Weer
knappe 4m20. Thomas Van Nuffelen deed voor het eerst mee op het hoogste Belgische
niveau. 7de plaats en iets onder zijn beste niveau, 4m21.

BVV masters
Voor het eerst traden de dames- en herenploegen aan in één gezamenlijke competitie.
Hierdoor kwamen dit jaar maar liefst 19 ploegen aan de start van de wedstrijd in tweede
landelijke die doorging in het vrij verre Oudenaarde. Het was alleszins een mooie
namiddag en ondanks de vele ploegen ging alles goed vooruit, tot de grote wolkbreuk
vlak voor de aflossingen. Onze dames deden het beter dan de heren. Zo waren er 5de
plaatsen voor Iris teniers en Angelique Gillhaus op 1500 en 800m. An Dermaux
debuteerde op de piste met een clubrecord op de 3000. De aflossingsploeg 4x100 werd
zelfs 3de. Bij de heren waren de beste plaatsen voor Jos Derdin (speer), Jurgen van
Lent en Jurgen Huybrechts, ondanks zijn letterlijk gemiste start (meer dan halve ronde

later vertrokken) en zijn geweldige inhaalrace nadien. Over-all kwamen we zo op plaats
13 terecht.
foto's

PK's steeple en meerkamp
Voor de steeple moest je op de goed bezette avondmeeting in Booischot zijn. Sterk volk
ook, bv Tim Van de Velde van Duffel, vorige week nog superdicht bij het oud Belgisch
steeplerecord. Enorm veel werpers, wat er er echter ook voor zorgde dat de laatste
reeks afgelast werd. Het was immers niet licht genoeg meer (technische problemen met
sommige lichten) om dit voor de juryleden veilig te laten verlopen.
Podiumplaatsen voor onze club waren er ook.
Nele Milloen haalde brons bij de cadetten steeple. Marie Van Hoogten bij de juniors en
bij de scholieren was Linde Van Aelst 2de en Jolien Goormans 3de.
De meerkampers hadden een druk weekend in Herentals. Jens Van Bael kwam als
beste van de provincie uit de bus, na een sterke reeks prestaties op zijn tienkamp. Pas
in de laatste proeven kon hij afstand nemen van oa Seppe Ceulemans. Bij de scholieren
meisjes knap werk van Morgan Laporte die zilver won.

BVV heren: ook weer net niet
Met een atleet zoals Vincent Laporte in je rangen die vele clubs ons benijden, tot in de
hoogste klasse, is er altijd kans op een goede klassering. Eigenlijk zorgde Vincent voor
3 overwinningen: speer met een 54m worp, voor het eerst met de 2kg discus gegooid,
want nog junior, en dus winst en in de 4x400m een kloof nog toelopen door zijn
slotronde in 48"9 te lopen. Dit laatste kan je uiteraard niet alleen, want Jasper Verlinden
(individueel ook hoog gewonnen), Thomas Van Nuffelen en Jens Van Bael deden het
ook schitterend. Jens die trouwens een knappe dag had, met PRs op de 400m en het
verspringen. Met zelfs enkele cadetten in de ploeg, waarbij Stef Coremans op de 200m
onder de 24" dook, bracht ons dat op plaats 4, maar wel amper 3 punten achter een
promotieplaats. foto's
Nathan De Valck nam in Londen deel aan de marathon.

BVV alle categorieën: meisjes net niet 1ste

UitslagWe moesten de laatste week nog serieus puzzelen aan de ploeg, maar onze mix
van jong talent en enkele ervaren masters kwam amper 3 punten tekort voor winst. Lotte
Van Lent was zowel op 100 als 200m de snelste, toptijden maar teveel wind. Katinka
liep van start tot finish aan de leiding op de 800m. Hulde aan haar moeder, Angélique
die inviel door het langste loopnummer te doen. Ook 1 van de beste polstokspringster
van ons land, Elien De Vocht, droeg haar steentje bij door kogel voor haar rekening te
nemen. Morgan Laporte was ook 2 keer sterk :5m08 ver (2de) en een 61" op de 400m,
gezien de felle wind top. Door recente gezondheidsproblemen kon Leen Van den
Broeck de horden niet doen, maar niet getreurd: zij viel in op de speer en werd daar
2de. De afsluiter mocht er ook zijn: Morgan Oost, Femke van Dyck, Morgan en Lotte
snelden naar een nieuw clubrecord op de aflossing 4x100m. Meisjes: graag iedereen
volgend jaar die datum vrijhouden. Als we met onze sterkste ploeg kunnen aantreden
moet die promotie echt toch eens lukken. Uitslag

BVV weekend : jongens kampioen! Meisjes 8ste.

Voor het eerst ooit in de AVZK geschiedenis mag een team zich opmaken om in de
hoogste afdeling mee te doen. Onze cadetten en scholieren jongens toonden zich
oppermachtig en streden vanaf de eerste tussenstand mee vooraan in de 2de afdeling.
Zeker onze cadetten waren beresterk, maar ook bij de scholieren was er 2 keer winst.
Seppe Ceulemans schudde reuzeworpen uit zijn armen bij de kogel: 14m37 en knap
clubrecord. Jens Van Bael won met meer dan 6m het ver. Bij de cadetten won Sander
Milloen de kogel en de discus, terwijl Stef Coremans de allersnelste cadet was. Op de
200m vertrok Stef wat té rustig en zijn inhaalrace bracht hem op plek 3. Ook Vincent
Ceulemans knokte zich naar een knappe 3de plek op de zware 400m. Zico verpulverde

zijn PR bij hoog tot 1m60, 3de plek. 4de plekken waren er voor de 2 Seppes
(scholieren): Ceulemans op de 100m en Van Lent op discus.
De cadetten sloten met een uur vertraging de aflossingen op prachtige wijze af. Vincent,
Jannes, Sander en Stef werden 2de met een sterk clubrecord van 48"15. Het vorige
record was 15 jaar oud!
In de einduitslag ging AVZK de 2de AVT vooraf met 7 punten. En dan waren nog 2
atleten onaangekondigd afwezig! Proficiat allemaal. (PS op de foto ontbreekt Vincent,
want aan het speerwerpen op dat moment). foto's
De meisjes werden 8ste in Aarstelaar, met een team van slechts 4 cadetten en 6
scholieren, te weinig dus om alle proeven in te vullen. Hier was er winst voor Lotte Van
Lent op de 300m horden. Ze werd ook nog 2de bij hoog. Katinka Bassleer nam een
sterk deelnemersveld op sleeptouw en moest in de eindspurt slechts 1 atleet voorlaten.
Ook Morgan Oost werd 2de bij kogel dan. Morgan Laporte werd 4de in een goed bezet
verspringen. Chapeau ook voor Linde Van Aelst die eerst een 400m horden liep en effe
later een 800m.
Op de aflossingen haalde onze 4 enige cadetten meisjes die de club rijk is (Nele,
Emma, Morgan en Lotte) een mooie 4de plaats.

Belgisch record beloften voor Elien De Vocht
Tijdens de universitaire kampioenschappen in Jambes, sprong Elien De Vocht een
nieuw Belgisch beloftenrecord met de polsstok. Met 4m16 verwees ze het vier jaar oude
beloftenrecord van Aurélie De Ryck/LYRA naar de archieven . Van harte gefeliciteerd!

Provinciale kampioenschappen: 11 goud 7 zilver 4 brons

en 4deEen frisse "lente"dag daar in Brasschaat maar onze atleten haalden toch een
pak medailles binnen. Uitblinker was cadet Stef Coremans met dubbelgoud op 100 en
200m. Sander Milloen deed bijna even goed met winst op discus en zilver op kogel.
Seppe Ceulemans, scholier, haalde 2x zilver op dezelfde proeven. Andere scholieren
haalden brons: Jens Van Bael op hoog en Katinka Bassleer op 3000m. Bij de juniors
haalde Vincent Laporte zilver op discus en Jasper Verlinden op het hoog bij de
seniors. Uitslag en foto's
Dag 2 was nog straffer, vrij uniek zelfs, maar ook kouder. Met 7 keer goud was ons
clubje een van de medailleslokoppen. Stef Coremans haalde zijn 3de gouden plak, dit
keer op de 300m horden. Maar ook bij de cadetten meisjes haalden we de sprintdubbel.
Lotte Van Lent had geluk met de wind, 2 keer net geldig, maar voor de snelste benen
van de provincie zorgde ze zelf en ze liep 2 clubrecords alle categorieën, waaronder de
100m in 12"24. Het oude record was 23 jaar oud en op naam van haar tante. Nog een
unieke dubbelgoud, met 2 clubrecords, was voor Vincent Laporte. 56m met de speer en
50"54 op de 400m, straffe kost. Maar ook Sander Milloen haalde zijn 3de en 4de
medaille, met goud op speer en zilver op 100m horden. O ja, in polsstok hebben we ook
talent. Het goud van Jens Van Bael bij de scholieren was eerder onverwacht, dat van
Thomas Van Nuffelen niet, maar wel de hoogte van 4m55 gezien de te frisse
weersomstandigheden, ook CR AC zelfs. Zilver was er ook nog: Lotte Van Oosterwyck
op hoog en dubbel brons tenslotte voor Nele Milloen: hoog en discus. En dan wetende
dat er nog meerdere atleten nipt naast podium vielen, moet dit voor AVZK een van de
succesvolste PK's ooit zijn geweest.
uitslag

Beker van Vlaanderen jeugd
De jongens hadden af te rekenen met enkele gekwetste sterkhouders, die daardoor niet
op hun voorkeurproeven konden meedoen en enkele afwezigen. In Duffel deden ze
hard hun best om punten bijeen te sprokkelen. In een reeks met ook de 2 beste VlaamsBrabantse clubs hadden ze niet onder de markt en moesten op het einde van de dag
met plaats 11 tevreden zijn. Uitschieters kwamen van Maarten Lambrechts, 5de op 80m,
Sander Henderickx, 4de bij kogel.
foto's
De meisjes trokken naar het nabije Lier. Met een team van 7 pupillen en 6 miniemen
konden we een 5de plaats uit de brand slepen, op 10 aanwezige clubs, een mooi
teamresultaat. Individuele uitschieters kwamen van pupillen Jutta Hutsebaut, 2de met
4m06 ver en Sarie Milloen, 2de op de horden. 4de plaatsen kwamen van de 2
aflossingsploegen, Lauren Schelkens op de horden, Jutta op de spurt, Britt Fleerackers
op de kogel en Sarie bij hockeybal werpen. Ook de meisjes die voor het eerst een
wedstrijd deden, toonden al direct dat ze wat in hun mars hebben.
foto's

Tweedaagse jeugd
Onze klassieke tweedaagse viel dit jaar uiteen in een volle trainingsdag waar 6
verschillende disciplines aan bod kwamen. In tegenstelling tot de verwachtingen hadden
we ook nog een schitterende zonnige dag.

Op zondag gingen we dan van start met een uitgebreid ontbijt. Hierop waren ook meer
dan 30 ouders of andere kinderen aanwezig, zodat we met een 60-tal aanwezigen over
een groot succes kunnen spreken. Vooral voor de nieuwere ouders werd het doen en
laten van onze jeugdafdeling toegelicht alsook hoe wedstrijden in zijn werk gaan.
Nadien trokken we naar de wedstrijd in Merksem waar we met 23 atleten aanwezig
waren. Spijtig genoeg was de praktische organisatie niet helemaal op punt en liep het
programma veel te lang uit (uurschema zat niet goed ineen).
Al bij al toch een zeer geslaagd (maar vermoeiend) weekend.
foto's

BK cross: Katinka 4de scholier
Nipt geen podiumplaats, maar een zeer mooi gelopen koers van Katinka Bassleer.
Jannes Peeters haalde een 20ste plaats bij de cadetten en Nele Milloen na een sterk
begin een 37ste.
Daarmee valt het doek over het winterseizoen.
foto's

Cross Essen: uniek podium

BK indoor: zat juniors en zondag cad/schol
Nadat Thomas Van Nuffelen vorig jaar zilver haalde bij de scholieren, deed hij nu exact
hetzelfde als eerstejaars junior. Nu was daar wel heel wat meer hoogte voor nodig. Zijn
4m50 onderstreept zijn vooruitgang en regelmaat van het laatste jaar. Bij de meisjes
sprong Lotte Van Oosterwyck nog een goede 1m56 (6de).
Op zondag heel wat meer atleten in actie. Sterk begin daar met Sander Milloen een
clubrecord op de horden, nog nipt goed voor finaleplaats, waarin hij 8ste werd
(eerstejaars nog!). Bij de 60m vlak sterke reeks van Lotte Van Lent. De finale werd een
strijd tussen 4 voor 3 medailles. Hierin werd Lotte knap 2de. Later op de dag haalde ze
nog een 5de plaats op de 200m. Op de 400m een knaltijd van Morgan Laporte: 60"51
en clubrecord AC. Tevens 10de in de wedstrijd. Bij de kogel mooie prestatie van Seppe
Ceulemans, steeds oprukkend in de wedstrijd om knap 5de te eindigen. 1 plaatsje lager

eindigde Jens Van Bael op de polsstok met 3m60. Stef Coremans tenslotte liep een
sterk CR op de 200m bij de cadetten. Hij werd daarmee mooi 5de.

BK indoor
Elien de Vocht beleeft alweer een mooie winter. Op het BK van de seniors moest ze
slechts 1 atlete laten voorgaan. Puike prestatie dus met 4m10 met de polsstok en het
goud was zelfs dichtbij!

PK cross op de Lilse Bergen
Voor dit PK waren er wat minder deelnemers dan andere jaren. De Krokusvakantie zat
daar alleszins voor iets tussen, want het weer was prima, al lag het parcours er lastig bij.
Bij de jeugd geen medailles, al was Jasper Sanders er heel dicht bij met zijn 4de plek.
Bij de cadetten en scholieren is dit een der weinige wedstrijden waar per geboortejaar
wordt gerangschikt. Jannes Peeters liep alleszins een zeer sterke koers en ging nog net
Senne Van de Schoor vooraf. Jannes haalde zilver bij de 1ste-jaars. Katinka Bassleer
startte sterk, maar kende nadien een terugval om 4de 2de-jaars bij de scholieren te
worden. Ook de masters lopen per categorie. Hier hadden we onze enige
winnaar :Marcel Van Bijlen won bij de M60 voor Staf Nevelsteen. Ook 2de plaatsen
waren er voor Ann Dermaux bij de W50 en Liesbeth Wuyts bij de W35. Foto's

Belgisch kampioenschappen meerkamp
Onze 4 deelnemers kwamen met 5 clubrecords naar huis. De strijd tussen Seppe
Ceulemans en Jens Van Bael voor beste scholier meerkamper van AVZK was
spannend en pas bij het laatste nummer in zijn finale plooi gevallen. Ondanks een mooi
clubrecord van Jens op die 1000m ging Seppe met het meerkamprecord aan de haal.
Beide haalden meer dan 4000 ptn en Seppe verbeterde ook nog een 14 jaar oud record
(horden). Bij de cadetten evenaarde eerstejaars Sander Milloen een hordenrecord dat
nog een jaar ouder was. Ook zijn eindtotaal was een record. Bij de meisjes ging Morgan
Laporte van start, die uitblonk op ver en 800m (reekswinst).

Vlaams indoor alle categorieën: Elien GOUD!
Net zoals vorig jaar won Elien De Vocht het polsstok. Nadat ze een week geleden in het
Franse Metz haar topconditie toonde met een nieuw provinciaal record van 4m20,
volstond nu 4m00 voor de winst. Ook bij de mannen hadden we een deelnemer,
Thomas Van Nuffelen, die 8ste werd. Lotte Van Lent, nog maar cadet, maar toch al de
finale gehaald van de 60m sprint, met een evenaring van haar week oude clubrecord. Zij
kwam daarin dicht in de buurt van haar beste en werd mooi 7de.

Vlaams indoor cadetten & scholieren te Gent
Onze eerstejaarscadetten trokken zich op hun eerste Vlaamse kampioenschap goed uit
de slag. Sander Miloen haalde finale op de horden en Morgan Oost stootte PR op de
kogel en werd eveneens 7de. Maar onze 2de jaars spurttalenten vlogen over het tartan.

Stef Coremans liep vanuit de lastige baan 2 naar een mooie 4de plaats op de 200m. Hij
kwam nipt te laat voor brons. Lotte Van Lent kwam voor een medaille naar Gent. Goede
60m reeks en 2de tijd van allemaal. Maar in de finale liep ze haar snelste ooit en won
overtuigend in 7"81. Ook de 200m was schitterend. Stevig clubrecord en zilver
(nummers 1 en 2 van de 60m waren nu 2 en 1). Bij de scholieren kon Morgan Laporte
haar knappe prestaties van het PK niet evenaren. Seppe Ceulemans verpulverde zijn
PR op de kogel en werd daarmee 4de. Nadien werd hij na een aarzelend begin bij de
polsstok nog mooi 5de. Jens Van Bael sprong ook dezelfde 3m60 hoog maar moest
daarmee tevreden zijn met plaats 7. foto's

PK indoor vanaf cadetten te Gent
Met 5 gouden, 6 zilveren en 3 bronzen medailles (als ik goed geteld heb) was dit een
sterk begin van 2016. Zeker als je kijkt naar de zeer diverse disciplines waarin deze
behaald werden. 3 atleten deden een dubbelslag: spurter Stef Coremans won de 200m
bij de cadetten in een mooi clubrecord en werd 2de op de 60m. Morgan Laporte werd
2de op ver (ook clubrecord alle categorieën) en 3de op 400m. Sander Milloen won bij
kogel en haalde brons op de horden. Lotte Van Lent verspeelde haar kans op een
dubbel door een valse start op de 60m, maar revancheerde zich in een zeer sterke
200m (clubrecord alle categorieën). Eerstejaars cadet Morgan Oost werd 2de op kogel
en Seppe Ceulemans deed hetzelfde bij de scholieren. Ook heel wat podia bij hoog.
Lotte Van Oosterwyck haalde brons (junior), Leen Van den Broeck zilver (senior) en
knap goud was voor Jens Van Bael (scholieren), die zijn PR 7 cm opkrikte. Jannes
Peeters liep een sterke 800m met een millimeterspurt en zilveren plak. Een van de

sterkste AVZK prestaties was laat op de avond. Thomas Van Nuffelen won als junior de
wedstrijd bij polshoog in een nieuw clubrecord van 4m52. foto's
In Hulshout hervatte Katinka Bassleer na weken inactiviteit door ziekte met crosswinst
bij de scholieren.

PK indoor jeugd te Hoboken
Weer enkele atleetjes, die voor het eerst indoor meededen, mooi zo. 3 atleetjes haalden
een finaleplaats op de spurt en hordennummers. Marie Meulders met mooi PR op de
horden miniemen en bij de pupillen Sarie Milloen, rap recht gekrabbeld na een val en in
de finale mooi naar brons. Op de 60 vlak haalde Sander Hendrickx net de finale. Zowat
al onze deelnemers verbeterden hun PR, en dat is uiteindelijk het belangrijkste. In de
kampproeven was het vooral verspringen dat in trek was. foto's
Polsstok was een week vroeger in Mol en daar sprong Lauren Schelkens naar goud in
een nieuw clubrecord.
Op 2de kerstdag liep Lotta Van Lente maar liefst 2 clubrecords alle categorieën. Voor de
nieuwere lezers hier: Lotte is nog steeds cadet. Op de 60m vloog ze naar 7"87 en winst
op een drukbezette meeting in Gent. Op de 200m snelde ze naar 26"45, maar hier heeft
ze wellicht nog wel wat meer progressiemarge.

Cross Booischot
Met 638 deelnemers en dan nog een mooi groepje kangoeroe's erbovenop konden we,
gezien de mistroostige weersomstandigheden best tevreden zijn. Er was heel wat
kwaliteit van de omringende clubs aanwezig, zodat uitblinken niet makkelijk was. Maar
ook met de talrijke atleetjes die voor het eerst zo'n niet te onderschatten crosswedstrijd
meeliepen waren we content. Bij de jeugd liepen Thibaut Vinck en Jutta Hutsebaut in de
top-10. Bij de cadetten een knappe podiumplaats (brons) voor Nele Milloen. Senne Van
den Schoor en Jannes Peeters liepen ook mooi in de top-10. Bij de scholieren liep Linde
Van Aelst een knappe wedstrijd. Bij de masters hoopten onze tenoren op een
podiumplaats. Bij de M50 was Dirk Van Aelst 8ste en bij de -M50 was Jurgen
Huybrechts 6de. foto's, uitslag

Start "winter"seizoen te Bonheiden
Met temperaturen die de 20° benaderden was er geen sprake van een wintergevoel,
maar wel een zalig dagje in de zon, en dat tussen de herfstkleuren van de bossen in
Bonheiden.
De trainers waren alvast opgetogen over de talrijk opgekomen jongeren, zeker bij de
benjamins hadden we dat al een tijdje niet meer gezien.
Bij de benjamin was er een podiumplaats voor Jasper Sanders en bij de cadetten voor
Nele Milloen, beide 3de. Daarna was het wachten tot de M50 waar Dirk Van Aelst 2de
werd.
Maar ereplaatsen waren er nog heel wat: van Marie Van Dessel, Wout Van Egdom en
Jonas Van Heirbeeck bij de benjamins.Sander Henderickx bij de pupillen.Senne Van

den Schoor had een sterke 2de wedstrijdhelft en werd 6de cadet. Linde Van Aelst nog
net toptien bij de scholieren. Tenslotte Jurgen Huybrechts, pas hersteld van een
elleboogbreuk, en oprukkend van achterin het veld naar plaats 4 bij de masters.
foto's

G-atleten sluiten seizoen af
Terwijl trainers Bart en Dany het nieuwe seizoen al voorbereidden met hun atleten in
Maasmechelen, maakten de G-atleten een echt einde aan het seizoen. Ze deden dat
weeral prachtig, kijk maar op de foto's.

Masters Vlaams en PK
Bijzonder weinig deelnemers, algemeen en van AVZK, op het laatste
pistekampioenschap van dit seizoen, ondanks het mooie weer.
Op Vlaams niveau haalden onze atleten 3x brons, Fons Meuris op hoog en hinkstap
(M80). Dit was tevens goud provinciaal. En Ilse De Veuster op de 200m. Ook Dirk Van
Aelst was eerste van de provincie op de 1500m (brons op Vlaams).

Nationaal jeugdcriterium Nijvel
Op dit officieus Belgisch voor de jeugd, slechts 1 aflossingsteam, het is ooit anders
geweest. Maar de pupillen meisjes schitterden. Xana Gendarme, Sarie Milloen, Jutta
Hutsebaut en Marie Meulders snelden in een 34"86 naar zilver, een fractie boven het
clubrecord. Xana snelde nadien naar het kogelstoten, waar ze net naast het podium viel.
Bij discus lukte het dan wel en mooi zilver was haar gegund. Ook bij de kogel pakte
Morgan Oost uit met 3 stevige worpen boven de 12m. Ook mooi zilver voor haar.
Sander Milloen kwam 2 keer vlak na elkaar in actie en telkens was hij
medaillekandidaat. Zijn hordenreeks ging al goed en zijn speer nadien ging prima, maar
net niet genoeg voor zijn verhoopte goud. Een half metertje kwam hij tekort met zijn
43m. Zijn afsluitende 80m horden finale was een spannende wedstrijd met 3 jongens zij
aan zij. Sander liep clubrecord van 12"37 en werd met zo'n sterke tijd toch slechts
3de. foto's

Belgisch kampioenschap junioren
Slechts 1 AVZK-er trok naar Brugge voor het Belgisch van junioren en beloften. Vincent
Laporte haalde daar een bronzen plak bij het speerwerpen (53m). Hij deed ook nog de
400m en werd daar 7de (50"72), wat tevens een nieuw clubrecord is.

Finale BVV pupillen&miniemen jongens
Voor het zoveelste jaar op rij bereikte 1 van onze jeugdteams de finale van beker Van
Vlaanderen, ditmaal de jongens. Ze deden dit in april in Bornem, waar de eerste 2 van
de 11 clubs naar de finale mochten. Dit op zich is al een straffe prestatie voor een kleine
club. De jongens haalden in Merksem een mooie 9de plaats (op 12 teams). Het niveau
is deze wedstrijd ligt dan ook bijzonder hoog en het is wellicht de meest hoogstaande
jeugdwedstrijd van het jaar. Top-3 plaatsen haalden Sander Milloen (2de op horden en

kogel), Vincent Ceulemans (2de bij speer) en eigenlijk ook Jef Van den Dries (3de bij
speer), maar voor de punten telt enkel de beste per club. Bij de pupillen was er een
knappe 3de plaats voor Ilan Naets op de 60m. Bedankt alle aanwezige atleten (en
ouders)! foto's

Memorial Van Damme
Katinka Bassleer werd door haar sterke tijden op 1500m uitgenodigd voor de 1000m
voor scholieren. Ze stelde absoluut niet teleur en dook onder de 3 minuten, tevens een
oud clubrecord alle categorieën dat eraan ging.

Belgisch kampioenschap cadetten&scholieren
Gespreid over 2 dagen komen de besten van heel het land tegen elkaar strijden, ditmaal
in Moeskroen.
Het werd een winderig weekend met vaak teveel rugwind op de sprint en ook nog buien
er bovenop. Op zaterdag was er al knap werk met scholiere Katinka Bassleer die zilver
haalde op de 3000m na een ongenaakbare Tinck. Thomas Van Nuffelen sprong 4m30
en werd daarmee knap 3de. Morgan Laporte werd 10de op 400m en 7de bij het ver.
Op zondag een straffe prestatie van eerstejaars cadet Lotte Van Lent op de 100m: de
snelste in de reeks met echter veel teveel rugwind. In de finale liep ze zonder
complexen in een straf bezette wedstrijd en met lichte tegenwind naar zilver in 12"48.
Op de finishfoto hier zie je hoe nipt het was. Tuur Verlinden werd 7de bij het hoog.
Afsluiten deed Bloeme Peeters op de 2000m steeple en hoe! Zij won met ruime
voorsprong in een prachttijd, 6'54"22, 5de tijd ooit gelopen door een Belgische scholiere.

Provinciale kampioenschapen aflossing
Terwijl de Belgische ploeg in Beijing de finale van het WK liep, werd op regionaal niveau
in Merksem het PK betwist. 2 van onze ploegen gingen daar met goud aan de haal. De
miniemen jongens (Vincent, Yarno, Jaan en Sander) haalden het in een spannende
race op de 4x80m, terwijl de cadetten meisjes (Robin, Femke, Morgan en Lotte) iets
meer voorsprong konden pakken op de 4x100m (in een clubrecord). De cadetten
jongens haalden 2 keer zilver. Op de 4x100m voor Tuur, Cedric, Tibo en Stef, terwijl in
de 4x800m Cedric gewisseld werd voor Senne. Ook de masters vrouwen werden 2de
(Angélique, Anja, Ilse en Claudia) op de 4x200m in een clubecord. De scholieren
jongens tenslotte haalden tenslotte brons op de 4x100m met Thomas, Axel, Jens en
Seppe. Mooie medailleoogst en proficiat allemaal. uitslag

Wereldkampioenschap Masters
Johny Boexstaens had enkele maanden geleden een sterk plan. Op zijn 65 ging hij zich
voor het eerst aan de steeple wagen. Ik weet niet of je ooit al eens voor die waterbak
bent gaan staan, maar simpel is dat toch niet. Bij zijn eerste wedstrijd werd hij Belgisch
kampioen in een nieuw Belgisch record. Zijn tweede wedstrijd was het WK in Lyon,
hoger kan je niet geraken. En ook nu weer was hij de sterkste. Hij moest zijn record er
toch nog 10 s voor verbeteren, want zijn eerste concurrent (een Ier) volgde op enkele
meters. Johny liep meestal aan kop, maar in de laatste ronde gingen er 2 hem voorbij.

Vlak voor waterbak ging Johny naar plaats 2 en in een spannende spurt ging hij in de
laatste meters naar blinkend goud. Proficiat!

Vlaams kampioenschap cad/Schol te Lier
Veel dichterbij kan het niet zijn voor een groot kampioenschap. Maar de weergoden
waren de Lyra organisatie niet gunstig gezind. (te?) vroeg op de ochtend hadden we al
3 springers in actie. Zico en Stef Coremans op het ver, maar ze konden daar geen
potten breken. Ook Lotte Van Lent bleef onder haar (hoge) niveau bij het hoog en werd
daardoor slechts 5de. In de 100 reeksen liet ze nadien zien dat de form wel goed zit en
ze won vlot haar reeks. Stef miste zijn start op zijn 100 en daardoor ook nipt de finale.
Nadien gingen de hemelsluizen open voor een halfuur "waterpret". Robin Tielemans liep
PR op haar 400m, waarin Morgan Laporte een mooie 5de plaats haalde. Tibo Coremans
liep ook PR op zijn 800m. Bij het verspringen had Morgan een mooie serie,met een PR
van 5m13. Op de polsstok scholieren hadden we zelfs 3 deelnemers. Jens Van Bael en
Seppe Ceulemans haalden 3m40, maar Thomas Van Nuffelen deed een meter beter en
haalde knap zilver. Ongeveer gelijktijdig snel Lotte in de 100m finale ook naar zilver in
12"44, wel met teveel rugwind. Ook Tuur Verlinden had beter verwacht dan zijn 1m60
hoog en 4de plaats. Onze afstandsloopsters zorgden voor de kersen op de taart.
Katinka Bassleer liep vanaf de start aan kop op de 1500m en de rij achter haar werd
steeds korter, totdat ze in de laatste ronde nog alleen liep en solo won. Bloeme Peeters
had eens soortgelijks scenario, met dat verschil dat haar tempo al snel door niemand te
volgen was. Ze won in 6'58", een toptijd want 8ste tijd aller tijden bij de scholieren.
Senne Van den Schoor sloot een succesvolle, maar natte dag atletiek af op de steeple
met een 5de plaats.
Foto's

Belgisch kampioenschap te Brussel: Elien brons
Na haar iets mindere prestatie op de EYOF in Estland, waar ze maar 3m70 haalde,
wilde Elien De Vocht dit nu rechtzetten.En ze deed dat knap met een sprong over 4m00
waarmee ze brons haalde. Katinka Bassleer mocht 2 keer opdraven. Op zaterdag werd
ze 4de in haar reeks van de 1500m, zodat ze naar de finale mocht. Hierin werd ze als
jongste mooi 8ste (op 12). Bravo allebei!

3 clubrecords AC verbeterd
In Nijvel knabbelde Katinka Bassleer weer bijna een seconde van het 1500m record
(4'39). Op de sterk bezette meeting in Lier sprong Lotte Van Lent maar liefst 1m65 hoog
en verpulverde Bloeme Peeters haar beste op de 800m en verwees zo een oud
clubrecord naar de archieven (2'17).

PK Jeugd is groot succes. 7 goud, 5 zilver en 3 brons
Dit provinciaal kampioenschap ging op een mooie zaterdag door in Herentals.
Morgan Oost opende de wedstrijd schitterend op de kogel met clubrecord erbovenop. In
de namiddag snelde ze naar zilver op de 80m. Vincent Ceulemans overtrof iedereen
inclusief zilveren Jannes Peeters in een zeer sterke 300m ook clubrecord, en dat met

tegenwind in de bocht, straf!
Sander Milloen deed een dubbelslag met 2x goud, eerst 80m horden , clubrecord in de
reeks en op het einde van de dag winst op speer, waarbij Vincent nu het zilver pakte
(Jef Van den Dries vlak naast podium, wat een werpweelde!)
Ook Xana Gendarme haalde 2 medailles: knap goud op hockey en zilver op discus.
Grootste verrassing van de dag was Sarie Milloen : na 3de plaats in de reeks, ging ze
voluit naar goud in de finale en dit op 60m horden (als eerstejaars). Oudere zus Nele
haalde brons bij discus en geraakte ook in de finale van de 80m. Marie Meulders had
ook een leuke dag; zilver met 4m03 ver en nadien finale 60m gehaald waarbij ze onder
9" dook. Ook Illan Naets haalde die finale en werd er 4de. Lauren Schelkens werd 3de
op polsstok en nadien nipt 4de in een sterk bezette 1000m.
Ook bij onze benjamins was er 1 medaille: Jitser De Voeght brons op kogel.
Ook Lola De Rijck kwam laat in actie op hoog en won schitterend met ruime
voorsprong.
Kortom: 15 medailles is een bijzonder grote oogst en misschien wel een record op zich.
Is exact 10% van alle medailles, terwijl er 26 clubs zijn in onze provincie. foto's

Jeugdwedstrijd Booischot
Exact 30 atleten van onze club, perfect verdeeld over de 3 categorieën, kwamen aan de
start. Ook heel wat andere clubs hadden een mooie delegatie atleten.
Mooie aflossingen liepen de onzen alweer, met een zeer sterke tijd voor de pupillen
meisjes en winst. Bij de miniemen wonnen de jongens en werden de meisjes 2de.
Sander Milloen won de 80m horden en de discus. Hierop werd yarno Verbeeck 2de.
Vincent Ceulemans werd 2de bij de polsstok. Op dat nummer werd Nele Milloen ook
2de en Lauren Schelkens 3de. Nele werd ook nog 3de bij discus en bij de horden. Ook
zus Sarie werd 3de op de horden, pupillen dan, die werden gewonnen door Marie
Meulders. Marie haalde nog zilver op de 60m. Bij het hoogspringen was er een 3de
plaats voor Jef van den Dries en een 2de voor Lola De Rijck. Morgan oost werd 3de op
de 150m na een verbeten strijd. Xana Gendarme won overtuigend de kogel.

PK steeple: knappe tijd voor Bloeme
In Duffel ging Bloeme Peeters snel van start op de 2000m steeple met Aline Delbaen in
de achtervolging op een meter of 10. In de laatste ronde echter ging Aline haar nog
voorbij. Bloeme kon haar clubrecord met 5 sekonden verbeteren tot 7'03" en liep 1 van
de beste Belgische tijden van de laatste 10 jaar en toch maar zilver op een PK. Minder
leuk is dat ze ook voor de EYOF selectie nu door Aline is voorbijgestoken (en daar mag
maar 1 atleet mee per nummer).

BK masters
Dat Johny Boexstaens van vele markten thuis is wisten we al. Een nieuwe uitdaging
vond hij in steeple. Enkele weken training op de hindernissen en hopla op het BK
verpulverde hij het Belgisch record M65 met bijna een minuut. Bij de M80 haalde Fons
Meuris 2 keer zilver: discus en hoog . Op dag 2 deed Fons er nog 2 medailles bij: ver
(goud) en hinkstap (zilver).

Clubrecords op vele fronten
In Oordegem won Elien De Vocht knap het polsstok met 4m05, haar outdoor beste.
Eerstejaarscadette Lotte Van Lent toonde haar snelste benen ooit. Op de 200m
verpulverde ze het clubrecord alle categorieën tot 25"83 en ook op de 100m ging ze
sneller dan haar tante 22 jaar geleden op dezelfde piste (12"31). Ze had echter teveel
rugwind op de korte spurt, maar mocht in de (internationale) C-finale nogmaals proberen
om op een fractie te eindigen. In Herentals verbeterde Morgan Laporte op de 6-kamp
ook al een oud clubrecord en werd in een sterk veld mooi 5de, 4de van het PK. Seppe
Ceulemans werd er 7de, maar was goed voor goud op het PK. Vrijdagavond liep Sander
Milloen een bijzonder snelle 150m horden in Lier.

PK meerkamp jeugd
Een klein ploegje kwam toch weer naar huis met mooie ereplaatsen. Uitsmijter was bij
de miniemen jongens. Sander Milloen won niet echt verrassend de 5-kamp in een nieuw
clubrecord. Meer verrassend was het brons van Jannes Peeters na een evenwichtige
wedstrijd. Net naast het podium vielen Ilan Naets ,4de bij pupillen en Nele Milloen 5de
miniem.

Open meeting
Met 181 deelnemers en een mooie lenteavond konden we best tevreden zijn.
De prestaties van de dag waren de 4m51 polsstok van Thomas Van Nuffel,
stadionrecord en clubrecord AC. De 2 andere beste prestaties ooit op onze piste waren
de 2000m steeple scholieren van Dries Peeters (ACBR), minimum Eyof. In het werpen
stootte Trui Kerkaert (Bonh) over de 13m. Ook Bloeme Peeters haalde op die steeple
dat minimum en clubrecord uiteraard. Johny Boexstaens verpulverde het Belgisch
record van de M65 op de 1000m. Jasper Verlinden sprong knap 1m91 hoog en broer
Tuur 1m71 (cadetten). Bij de meisjes cadetten sprong Lotte Van Lent 1m56 (exact even
hoog trouwens als 2 oudere clubgenoten Lotte Van Oosterwyck en Marie Van Hoogten).
In de sprint weinig snelle tijden, niet verwonderlijk gezien iedereen met tegenwind liep.
foto's

Vlaams AC en BVV alle categorieën
Elien de Vocht werd Vlaams kampioen bij polsstok. Ze had een barrage nodig om het
verschil te maken met haar Lyra tegenstandster. Enige andere AVZK op het tartan in
Beveren was Bloeme Peeters die net geen PR liep op de 1500m.
Een weekend vroeger deden de meisjes en vrouwen het schitterend in 2de klasse. Zij
werden knap 3de met oa knappe winst van Lotte Van Lent tegen haar oudere
tegenstandsters in 12"43! Ook het clubrecord in de aflossing ging eraan en Ibich Smets
verbeterde zowel op de 200m als de horden het clubrecord.
De heren deden het ook niet slecht met een 6de plaats (op 15) in derde afdeling. Winst
was er voor Jasper Verlinden en clubrecords bij speer (54m26) voor Vincent Laporte en
voor Jurgen Huybrechts op de 3000m (bij M35). De jonge aflossingsploeg liet op de
4x400m beloftevolle dingen zien.

BVV weekend cadetten & scholieren
De meisjes trokken naar Tienen voor hun BVV wedstrijd met een mix van ervaren
atleten en enkele nieuwelingen. Het begon al sterk op de 300m horden met Lotte van
Lent die met winst en een nieuw clubrecord 46"77 naar de overwinning spurtte. Daarna
gevolgd door Bloeme Peeters die een sterke race liep en hiermee tweede werd.
Diezelfde Lotte won nog 2 wedstrijden en 2 clubrecords. Op het hoog was dit zelfs
een AC record met 1m61. Op de aflossing verpulverden de meisjes Robin Tielemans,
Van Dyck Femke, Morgan laporte en Lotte het vorige record. Morgan schitterde ook op
haar individuele nummers: 400m en verspringen met 4m99. Bij de scholieren was er
knappe winst voor Katinka Bassleer in een clubrecord van 4'46"04. Marie van Hoogten
werd tweede bij het hoogspringen. Maar zo een BVV is een clubevenement waar je een
hele ploeg nodig hebt. Bedankt alle meisjes om erbij te zijn, vooral ook de nieuwelingen,
want samen kwamen jullie tot een knappe vierde plaats. Het zal niet makkelijk zijn voor
de jongens jullie resultaat te evenaren. uitslag en foto's
De jongens moesten niet ver rijden: voor het eerst een BVV wedstrijd thuis. De regen
hield mogelijk wat toeschouwers thuis, maar al onze atleten waren op post. Tuur
Verlinden begon zijn eerste proef het ver met winst, al had hij dat eerst zelf niet door.
Later won hij ook nog het hoogspringen. Ook de broers Coremans waren op dreef. Stef
won na een mindere start in een mooi PR de 100m, waarna tweelingbroer Tibo naar
plaats 3 liep op de 800m. Stef werd ook nog 3de op de 200m. Nog bij de cadetten
snelde Senne Van den Schoor in de laatste ronde van de 1500m naar plaats 2. De
scholieren dan. Ook zij begonnen sterk met 2 2de plaatsen op hoogspringen (Jens Van
Bael) en Thomas Van Nuffelen (speer). Vlak nadien ging Thomas spurten en haalde
daar wat verrassend ook een 3de plaats. Seppe Ceulemans had een mooie reeks bij de
kogel met als beste een 12m55 en winst. Nog voor de aflossingen was het eigenlijk al
beklonken, al wisten we dat toen nog niet, want ook onze andere atleten droegen heel
wat extra puntjes bij het totaal. We hadden een ruime voorsprong op Kortenberg. Het
orgelpunt werd dan gezet in die 4x100m: zowel bij de cadetten (Yani Thevissen, Cedric
Spallier, Tuur en Stef) als scholieren (Thomas, Axel Boons, Jens, Seppe) naar winst,
mooier kan je niet eindigen. Ook de zon kwam toen ineens vanachter de regenwolken
vandaan.
foto's

Provinciale kampioenschappen
Op dag 1 in Burcht haalden onze atleten 2x goud, 3x zilver en 4x brons en werden er 2
sterke clubrecords verbeterd. Het goud was voor de cadetten:Tuur Verlinden op hoog en
Morgan Laporte op de 400m. Zilver voor Katinka Bassleer (clubrecord ook op de 3000m
scholieren én minimum voor de EYOF), Vincent Laporte (clubrecord discus juniors) en
op dezefde proef Seppe Van Lent. Brons behaalden Seppe Ceulemans op discus,
Bloeme Peeters en Ibich Smets beide op de 400m horden en Morgan opnieuw bij ver.
uitslag dag 1
Dag 2 was in Turnhout. Ongeveer evenveel AVZK deelnemers en gelukkig bleef het op
wat lekken water grotendeels droog. 2 atleten behaalden 2 medailles. Vincent Laporte
haalde goud met 3 keer een sprong voorbij de 13m hinkstap. Met zijn speer van 51m
was hij minder tevreden (brons). Lotte Van Lent liep 2 clubrecords op 100 en 200m en
haalde daarmee 2 keer zilver. Voor Ibich Smets was haar bronzen plak op de 100m een
echte opsteker, terwijl het zilver voor Thomas van Nuffelen eerder tegenviel (of dan toch
zeker zijn behaalde hoogte).
Over de 2 dagen gespreid waren er ook nog heel wat 4de en 5de plaatsen voor onze
atleten: misschien volgende keer een fractie beter en die medaille komt er dan zeker
aan. Al bij al weer een geslaagd kampioenschap, waar vele van onze cadetten,
scholieren en juniors zich in de kijker werkten.
uitslag dag 2
Enkele foto's

Eerste BVV weekend: jeugd naar Mol en Bornem

De meisjes beten de spits af in Mol. Veel wind en zon, en traditioneel een klein maar
stevig ploegje. Ze streden steeds mee vooraan tussen plaats 5 tot heel even op plaats
2. Dit gaf ons even hoop op een finaleplaats, maar die ging uiteindelijk verloren door
een foute stokwissel bij onze pupillen die het zo goed deden daarvoor, al zou het anders
ook net niet gelukt zijn. UItblinkers waren Xana Gendarme (net geen 40m hockey en
2de bij kogel), Marie Meulders, 2de op ver en Jutta Hutsebaut, 2de op 60m. Lola De
Ryck en SArie Milloen werden nog 4de bij hoog en horden. Bij de miniemen won
Morgan Oost de 80m, 2de bij kogel (geklopt bij de laatste worp van de dag), 3de bij
150m en Lauren Schelkens, 2de bij de 1000m. Maar ook de rest streed knap en velen
deden er een PR bovenop. Op het einde van de dag stonden we 5de.
De jongens trokken naar Bornem en gingen prachtig van start, met een 4de plaats op de
horden van Milan Sanders en winst voor miniem Sander Milloen. De eerste tussenstand
gaf een ex-aequo met AC Waasland. Sander haalde enorm veel punten binnen want
won ook nog kogel (clubrecord!) en was 2de bij de 150m (19"66!). Bij de pupillen haalde
Illan Naets al 2de plaats bij kogel, om daarna iedereen te overtreffen op de 60m en een
2de plaats met 1m30 hoog. Jannes Peeters schitterde op de 300m, wint in 44"03. In het
speerwerpen een kleine AVZK show: winst voor Jef Van den Dries, vlak voor Vincent
Ceulemans. Jef deed het ook prima bij hoog. 2de met 1m40. Als de estafette niet de
mist ingingen zagen we de kans schoon om voor het 5de jaar op rij met 1 van onze
jeugdteams naar de finale te gaan. De pupillen deden het goed en de miniemen
(Vincent, Yarno, Jannes en Sander) zetten de kroon op het werk met winst. In totaal
waren we goed voor een 2de plaats na ACW, met 20 punten voorsprong op de 3de
ploeg. Proficiat allemaal. Jongens noteer alvast "Finale: zaterdag 12 september te
Merksem"
foto's en alle standen

BK cross
Met 1 top 10 plaats, 2 plaatsen tussen 10 en 20 en nog 4 tussen 20 en 30 deden onze
12 deelnemers het goed in Wachtebeke. De beste plaats was voor Bloeme Peeters (bij
de scholieren), knap als nummer 8, op enkele sekonden gevolgd door Katinka Bassleer
(13de). Ook Nele Milloen haalde die 13de plaats bij de miniemen. Op plaats 22
eindigden Senne van den schoor (cadetten) en Lola De Ryck (pupillen). Ook Jannes
Peeters liep een sterke koers, 26ste, en Lauren Schelkens kon nog net in de top 30
finishen.

BK en PK indoor masters
Dit was het laatste indoorkampioenschap van deze winter.
Johny Boexstaens deed een serieuze aanval op het Belgisch record M65 op de 400m
en strandde op enkele hondersten met zijn 66"21, uiteraard kampioen daarmee. Zijn
vorige 400m was ongeveer 45 jaar geleden, toen vele van de
andere aanwezige masters nog moesten geboren worden! Iris tenies en Anja
Crauwels werden beide 2de op het BK 400m en wonnen elk op proviciaal niveau. René
Busschodts deed bijna hetzelfde op de 1500m maar moest met brons genoegen nemen
op BK. Wim Verelst verbeterde het clubrecord op de 60m. Ondanks een kwetsuur liep
Dirk Van Aelst na zijn 400 nog de 800m met provinciale titel tot gevolg.

BK indoor cadetten en scholieren
Lotte Van Lent moest al vroeg uit de veren met 2 spurtreeksen in de voormiddag 60m
met en zonder horden. Beide gingen fantastisch met 2 clubrecords en 2 finaleplaatsen
als resultaat. Vooral de 60m waar ze onder de 8" dook en nu definitief de snelste
indoorspurtster ooit van onze club werd. Ook Tuur Verlinden was vroeg bij de les. Via
een vlekkeloos parcours ging hij naar een PR van 1m68 bij het hoog en een mooie 5de
plaats. Seppe Ceulemans was niet zo goed weg bij zijn 60m horden, maar kon zich
mooi herpakken naar een mooi PR. In de namiddag knabbelde Lotte alweer 14
hondersten van haar kersvers record, tot 9"13. Het was trouwens een hoogstaande
finale met plaats 7 voor onze eerstejaars cadet. Haar dagje was nog niet ten einde, want
de 60m finale moest nog komen. Iets mindere start resulteerde ditmaal niet in een
clubrecord, maar wel in een chique plaats 5. Op de 800m kwam Bloeme Peeters in
actie. Er waren 2 reeksen, maar Bloeme moest de bende op gang nemen in de tragere
reeks. Zij ging er onvervaard vandoor en via 67 halfweg kwam ze tot PR van 2'21", nog
nipt geremonteerd door 1 tegenstandster. Die van reeks 2 lieten zich echter niet vangen
en trokken goedd door zodat Bloeme 8ste werd. Onze grootste medailekandidaat
Thomas Van Nuffelen kwam laatst in actie. Hij deed het schitterend, clubrecord AC van
4m40 en 2de plaats. Bravo allemaal voor dit mooi dagje atletiek!
foto's

Vlaams cross te Rotselaar
Een eerste vroege lentedag rond de plas van Rotselaar bracht niet heel veel van onze
atleten naar deze Crosscup manche.
Top waren alvast ons miniemen jongens trio (broers Talle en Milan Goossens en Jannes
Peeters) die hun koers eindigden als 3de en naar het podium mochten. Maar ook de
ploeg van benjamins jongens en miniemen meisjes trokken zich goed uit de slag. Voor
het eerst liepen de cadetten en scholieren vooraan het programma. In de top 10
eindigde Katinka Bassleer, 7de over-all en 5de Vlaamse.
foto's

PK cross te Duffel
Een natte koude winterdag daar in Duffel, al werd het droger later op de namiddag.
Bij de jeugd waren er knappe podiumplaatsen bij de miniemen meisjes voor Lauren
Schelkens (brons) en Nele Milloen (zilver). Jannes Peeters werd er nog 5de en
benjamin Jasper Sanders 6de. Onze 2 beste crosssters Katinka en Bloeme gaven forfait
wegens ziekte en skireis met school.
Bij de masters zijn er traditioneel veel medailles te verdelen. Er was 2x goud: Jurgen
Huybrechts bij de jongste masters en Johny Boeckx bij de M65. 3 AVZKers haalden
brons: Iris Teniers bij de W35, Dirk van Aelst (M50) en Marcel Van Bijlen (M55).
foto's

Vlaams kampioenschap indoor: goud voor Elien

Elien De Vocht blijft de knappe prestaties aaneenrijgen. Op het Vlaams kampioenschap
in Gent was ze outstanding en sprong weeral 5 cm hoger, 4m15. Dit is even hoog als
het Belgisch beloftenrecord (outdoor), maar indoor sprong Aurelie De Ryck al wel 4m28.

Cross Herentals
Na de vele regen van de voorbije weken lag het parcours er verrassend goed bij. Ook
het weer viel best mee, in de vroege namiddag was het zelfs aangenaam in het
zonnetje. Zoals steeds goede bezette cross en op het podium geraken is dan steeds wat
moeilijker. Bij de jeugd lukte dit knap bij de miniemen voor Lauren Schelkens, 2de bij de
meisjes, en Simon Derdin, 3de bij de jongens. Bij de masters een 5de, denk ik,
overwinning dit seizoen voor Jurgen Huybrechts. Bij de M50 was er nog een derde
plaats voor Dirk Van Aelst. Een weekje rust voor de meesten en dan op naar het PK in
Duffel.

Vlaams indoor cad/schol
Thomas Van Nuffelen sprong 4m30 met de polsstok en werd daarmee knap 2-de bij de
scholieren, ook weeral clubrecord AC (Jens Van Bael sprong een PR). Bij de cadetten
won Lotte Van Lent haar reeks van de 60m en haalde vele uren later een knappe 5de
plaats (als eerstejaars nog) in de finale. Op de 200m werd ze 8ste. 8ste plaatsen waren
er ook voor Morgan Laporte (400m) en Marie Van Hoogten (hoog). Stef Coremans liep
PR op de 60m en broer Tibo net niet, op de 800m dan. Bloeme en Tuur moesten ziek
forfait geven.

Elien minimum voor EK beloften in Tallinn
Het is haar gelukt! In Luxemburg sprong Elien De Vocht 4m10: minimum voor het EK
beloften van de komende zomer in Tallinn (dit is de hoofdstad van Estland).
Proficiat! (op Facebook vind je een filmpje van haar sprong)

Indoor en cross
Onze 2 polsstokkers hebben hun records weinig rust gegund. In het mekka van de
polsstok (Clermond Ferrand in Frankrijk) haalde Elien De Vocht knap de 4m06 bij haar
3de sprong en werd 2de in haar categorie. Het minimum voor EK beloften (outdoor te
Tallinn) van 4m10 komt zeer dichtbij. Thomas Van Nuffelen ging over 4m21. Beide dus
alweer clubrecord alle categorieën.
In Mol haalde ook Sander Milloen weeral zijn zoveelste indoor clubrecord, op de kogel
dit keer.
Op de avondcross in Hulshout hadden ze wellicht op meer volk gerekend. Lola De
Ryck haalde uiterst nipt brons (en kreeg haar medaille pas achteraf). Bij de miniemen
haalde Simon Derdin brons en Lauren Schelkens zilver. Sara Van Den Schoor werd
eerste werd bij de juniors dames en Dirk Van Aelst derde bij de masters +M50.Winst
was er ook voor Jurgen Huybrechts bij de masters, 2de in de wedstrijd na een van
de sterke Kersten tweelingbroeders

PK indoor
Tussen Kerst en nieuwjaar was de jeugd aan de beurt in Hoboken. Sander Milloen won
dubbelgoud op kogel en horden. Xana Gendarme won bij kogel en werd 3de bij horden.
Nog brons was er voor Morgan Oost (60m en kogel), Illan Naets (60m en hoog) en
Vincent Ceulemans (60m).
Een week later was het vanaf cadetten in Gent te doen. De bezetting lag hier een stuk
hoger.
Maar liefst 4 van onze atleten haalden hier een clubrecord alle categorieën: voor cadet
(!) Lotte Van Lent was het evenaring van het 21 jaar oude record op de 60m (8"02) op
naam van haar tante. Ze werd daarmee (pas) 2de. Vincent Laporte gaat geen uitdaging
uit de weg en ging nu voor de 800m. Met 1'58" zette hij een knappe tijd en won zijn
eerste junorentitel. Onze polsstokkers wonnen ook allebei: Thomas Van Nuffelen bij de
scholieren in 4m20 en Elien De Vocht bij de seniors waar ze het record afpakte van haar
trainster (4m01). Nog goud was er voor Lotte op de 200m (clubrecord cad) en Morgan
Laporte op de 400m. Zilver was er voor Tuur Verlinden bij hoog.
4 atleten haalden nog brons: 2 op de 800m; Tibo Coremans en Bloeme Peeters. Tuur
Verlinden bij kogel en Marie Van Hoogten tenslotte op het hoog.
PS Op de regen/slijkcross in Tessenderlo won Lauren Schelkens bij de miniemen en
Katinka Bassleer bij de scholieren..

Cross Mechelen: winst voor Bloeme en Jurgen

•

Mooi herfstweer, veel volk, mooi parcours, wat moet je nog meer hebben? Mooie
prestaties misschien, maar die kwamen er ook, met als absolute uitschieters winst bij de
scholieren voor Bloeme Peeters en bij de masters voor Jurgen Huybrechts.
foto's Mechelen

Cross Halle
Zaterdag 8 november, alweer een mooie crossdag. Een mini delegatie AVZK atleten
zakt af naar het verre Halle. Als eerste was het de beurt aan Pieter Geens, die zijn
duivels ontbond in de korte cross. Om het geheel nog wat extra te kruiden lag er na
ongeveer 400 meter een premie klaar voor diegene die er als eerste passeerde. Voor
enkelen was de cross daar dan ook blijkbaar gedaan. Pieter schoof na deze
tussensprint meteen op naar de derde stek en stond die na een sterk gelopen wedstrijd
niet meer af. Zijn eerste podium bij de senioren was dan ook meteen een feit. De trend
was gezet en de oudjes (de masters) konden dan natuurlijk niet onderdoen. Een half uur
later, bij de jonge masters, liep Jurgen Huybrechts naar een tweede stek. Een uurtje
later was het de beurt aan Dirk Van Aelst die deze prestatie vlotjes evenaarde bij de iets
oudere masters. Kortom een geslaagde cross voor AVZK met een score van 3 op 3!
(verslag Jurgen H)
Elien behaalde haar zoveelste titel in een lange rij met 3m80 met de polsstok.

Cross Bonheiden: winst Nele, Bloeme&Jurgen zilver

